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RESUMO 

 

Nessa pesquisa realizamos um estudo com o intuito de compreender as relações pessoais 

desenvolvidas pelos estudantes em função das relações institucionais que criam as condições 

para a passagem da Aritmética para a Álgebra. Tomamos como base a Teoria Antropológica 

do didático de Chevallard, os conceitos de ostensivos e não- ostensivos de Bosch e Chevallard, 

os níveis de conhecimentos esperados dos estudantes definidos por Robert e a noção 

de quadro e mudança de quadros segundo definições de Douady. Utilizamos os estudos 

desenvolvidos por Chevallard e Robinet sobre a gênese do cálculo algébrico e, com base neles, 

categorizamos e definimos sete aspectos: memória, linguagem, equivalência da igualdade, 

equivalência entre ostensivos, análise, estrutura e generalização, que julgamos serem 

fundamentais no trabalho com os saberes matemáticos relacionados à Álgebra. Nosso objetivo 

foi identificar as relações institucionais propostas aos estudantes com os aspectos acima citados 

e se estas são suficientes para criar as condições para a passagem da Aritmética para a Álgebra, 

bem como verificar quais aspectos estão presentes na relação pessoal de um grupo de estudantes 

no momento em que ocorre essa passagem e que dificuldades acarretam o estabelecimento 

insatisfatório desta relação. Para atingir nosso objetivo buscamos, em um primeiro momento, 

compreender as relações institucionais existentes no sistema didático relacionado à pesquisa. 

Para tanto construímos uma grade de análise seguindo o modelo de Dias, definindo seus 

elementos em função do referencial teórico selecionado. Tomando como base essa grade, 

desenvolvemos a análise de livros didáticos do Quinto, Sexto, Sétimo e Oitavo Anos do Ensino 

Fundamental, indicados pelo Plano Nacional do Livro Didático, o que nos possibilitou 

compreender as relações institucionais presentes no sistema didático supra mencionado. Em um 

segundo momento, desenvolvemos e aplicamos um teste diagnóstico com estudantes da 

Educação Básica a partir do Quinto Ano do Ensino Fundamental de uma escola da região 

metropolitana da Grande São Paulo. Esse teste foi composto por sete tarefas, sendo duas 

correspondentes ao quadro da Aritmética, uma ao quadro aritmo–algébrico, duas ao quadro da 

Aritmética generalizada e uma última ao quadro da Álgebra. A análise dos protocolos 

apresentados pelos estudantes, comparada à análise a priori de cada tarefa apresentada no teste, 

nos permitiu compreender a evolução dos aspectos na relação pessoal dos estudantes da amostra 

pesquisada, assim como os saberes matemáticos que criam as condições para a passagem da 

Aritmética para a Álgebra. 

 

Palavras-Chave: Aritmética. Álgebra. Aspectos da Álgebra. Passagem da Aritmética para a 

Álgebra. Generalização. Ostensivos e Não-Ostensivos.  

 

 

 

 



 
 

 

RÉSUMÉ 

 

Dans cette recherche, nous avons mené une étude afin de comprendre les relations personnelles 

développées par les étudiants sur la base des relations institutionnelles qui créent les conditions 

du passage de l'arithmétique à l'algèbre. Nous prenons comme cadre théorique de base la théorie 

anthropologique du didactique de Chevallard, les concepts de ostensives et non ostensives de 

Bosch et Chevallard, la notion de niveaux de connaissances attendus des étudiants selon la 

definition de Robert et la notion de cadre et changement de cadres selon la definition de Douady. 

Nous avons utilisé les études développés par Chevallard et Robinet sur la genèse de calcul 

algébrique et, à partir d'eux, nous avons clasée et définit sept aspects à savoir: la mémoire, le 

langage, l'équivalence de l'égalité, l'équivalence entre ostensives, l'analyse, la structure et la 

généralisation, que nous considérons comme fondamentaux au travail avec les savoirs 

mathématiques liée à l'algèbre. Notre objectif était d'identifier les relations institutionnelles 

proposées aux étudiants avec les aspects mentionnés ci-dessus et si elles sont suffisantes pour 

créer les conditions du passage de l'arithmétique à l'algèbre et de voir aussi quels aspects sont 

présents dans la relation personnelle d'un groupe d'étudiants au moment dans lequel se produit 

ce passage et quelles difficultés impliquent l’établissement insatisfaisante de cette relation. Pour 

atteindre notre objectif, nous cherchons, au premier moment, de comprendre les relations 

institutionnelles existantes dans le système didactique liés à notre recherche. Cela nous a 

conduit à construire une grille d'analyse selon le modele de Dias, en définissant leurs elements 

selon le cadre théorique choisi. Sur la base de cette grille, nous avons développé l'analyse des 

manuels scolaires de la cinquième, sixième, septième et huitième années de l’enseignement 

fondamental, désigné dans le Plan National des Manuels, ce qui nous a permis de comprendre 

les relations institutionnelles a partir du système didactique mentionné ci-dessus. Dans un 

deuxième moment, nous développons et appliquons un test de diagnostic avec des étudiants de 

l'éducation de base a partir du cinquième année de l'enseignement fondamental d'une école de 

la région métropolitaine de São Paulo. Ce test a été composé de sept tâches, deux correspondant 

au cadre de l'arithmétique, une au cadre aritmo-algébrique, deux au cadre de l’arithmétique 

généralisée et une dernière au cadre de l'algèbre. L'analyse des protocoles présentés par les 

étudiants, comparée à l’analyse a priori de chaque tâche présentée dans le test, nous a permis 

de comprendre l'évolution des aspects dans la relation personnelle des étudiants de l'échantillon 

recherches, ainsi que les savoirs mathématiquea qui créent les conditions pour le passage de 

l'arithmétique à l’algèbre. 

Mots-clés: Arithmétique. Algèbre. Aspects de l'algèbre. Passage de l'arithmétique à l'algèbre. 

Généralisation. Ostensives et non ostensives.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this research was to understand the personal relationships developed by students 

according to the institutional relationships which create conditions for the transition from 

Arithmetic to Algebra. Our research was supported by the Anthropological Theory of the 

Didactics developed by Chevallard, the concepts of ostensive and non ostensive of Bosch and 

Chevallard, the levels of knowledge students are supposed to present according to the definition 

of Robert and the idea of frameworks and changes of frameworks of Douady. Based on the 

studies of Chevallard and Robinet about the genesis of the algebraic calculation we categorized 

and defined seven aspects: memory, language, equality equivalence relation, ostensive 

equivalence relation, analysis, structure and generalization, which we believe to be essential to 

work with the different mathematical kinds of knowledge related to Algebra. Our goal was to 

identify if the institutional relationships proposed to the students concerning the previously 

described aspects are sufficient to create conditions for the transition from Arithmetic to 

Algebra, as well as to verify which ones can be identified in the personal relationship of a group 

of students at the moment of this transition and which difficulties cause its dissatisfaction. In 

order to reach our goal we decided, at first, to understand the institutional relationships in the 

didactic system related to this research and we established a standard  of analysis according to 

Dias by defining its elements based on the chosen theoric reference. Supported by this standard 

we analyzed the Fifth, Sixth, Seventh and Eighth  didactic books suggested by the National 

Plan of Didactic Book, what made it viable to understand the institutional relationships of this 

didactic system. Thus, we developed and assigned a diagnose test with students from the Fifth 

grade of an elementary education school of greater Sao Paulo area. This test presented seven 

tasks of which two related to arithmetic framework, one to the arithmetic-algebraic framework, 

two to generalized arithmetic and the last one to Algebra framework. The analysis of these 

protocols presented by the students in the sample of the research when compared to the analysis 

of each presented task helped us to comprehend the evolution of the aspects of the personal 

relationships of students, as well as the mathematical kinds of knowledge which create 

conditions for the transition from Arithmetic to Algebra. 

 

Keywords: Arithmetic. Algebra. Algebra Aspects. Transition from Arithmetic to Algebra. 

Generalization. Ostensive and Non Ostensive. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS: 
 

 
FIGURA 1 –    Solução apresentada por uma estudante do ensino superior ao item b da questão 1 

do teste diagnóstico................................................................................................... 

 

36 

FIGURA 2 –  Tarefa que utiliza o aspecto de análise ..................................................................... 37 

FIGURA 3 – Exemplo de tarefas que envolve o aspecto de estrutura.......................................... 39 

FIGURA 4 – Solução apresentada por um estudante do ensino superior numa avaliação de 

matemática ............................................................................................................... 43 

FIGURA 5 – Descrição dos níveis de proficiência adotados na avaliação oficial do estado de 

São Paulo- Saresp 2010 ......................................................................................... 56 

FIGURA 6 – Níveis de proficiência de matemática do Saresp....................................................... 57 

FIGURA 7 – Resultados do Saresp – matemática – de 2008 a 2010.............................................. 57 

FIGURA 8 – Solução apresentada pelo estudante 16 do sétimo ano do ensino fundamental. ....... 70 

FIGURA 9 – Solução apresentada pelo estudante 25 do quinto ano do ensino fundamental ........ 70 

FIGURA 10 – Exemplo de tarefa que exige do estudante o nível técnico....................................... 83 

FIGURA 11 – 

FIGURA 12 – 

FIGURA 13 – 

FIGURA 14 –  

FIGURA 15 – 

FIGURA 16 – 

FIGURA 17 – 

FIGURA 18 – 

FIGURA 19 – 

Exemplo de tarefa que exige do estudante o nível mobilizável............................... 

Exemplo de tarefa que exige do estudante o nível disponível.................................. 

Tarefa apresentada no quadro numérico. ................................................................ 

Tarefa apresentada no quadro da aritmética. .......................... ............................... 

Tarefa apresentada no quadro aritmo– algébrico.................. .............................. 

Tarefa apresentada no quadro geométrico– algébrico....... ................................... 

Tarefa apresentada no quadro da aritmética generalizada. .................................... 

Tarefa apresentada nos quadros da aritmética generalizada e geométrico algébrico  

Esquema apresentado no quadro da álgebra. ........................................................... 

83 

84 

91 

92 

93 

93 

95 

96 

98 

FIGURA 20 – Tarefa realizada no quadro da álgebra por um estudante do curso superior .......... 90 

FIGURA 21 – Tarefa proposta numa a situação contextualizada................................................... 100 

FIGURA 22 – Exemplo de tarefa do tipo: comparar dois lados de uma igualdade ou 

desigualdade .............................................................. ............................................. 

 

103 

FIGURA 23 –  

FIGURA 24 – 

FIGURA 25 – 

FIGURA 26 – 

Exemplo de tarefa do tipo: resolver o problema...................................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: elabore um problema.................................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: aplicar a propriedade operatória.................................. 

Exemplo de tarefa do tipo: calcular o valor de uma expressão ............................. 

105 

108 

110 

112 



FIGURA 27 – 

FIGURA 28 – 

FIGURA 29 – 

FIGURA 30 – 

FIGURA 31 – 

FIGURA 32 – 

Exemplo de tarefa do tipo: codifique e decodifique................................................ 

Exemplo de tarefa do tipo: escrever com ostensivo diferente ............................... 

Exemplo de tarefa do tipo: represente com ostensivo diferente ............................ 

Solução do item b da tarefa 7 a. .............................................................................. 

Solução do item c da tarefa 7 a. .............................................................................. 

Solução gráfica dos itens d e e da tarefa 7 a. .......................................................... 

113 

115 

117 

118 

118 

119 

FIGURA 33 – Exemplo de tarefa do tipo: resolver o problema, de acordo com as instruções. ...... 120 

FIGURA 34 – 

 

FIGURA 35 – 

Exemplo de tarefa do tipo: encontrar o termo desconhecido ou resolver a 

equação, proposto para estudantes do sexto ano do ensino fundamental ................ 

Exemplo de tarefa do tipo: encontrar o termo desconhecido ou resolver a 

equação, proposto para estudantes do sétimo ano do ensino fundamental. ............ 

 

121 

 

122 

FIGURA 36 – 

FIGURA 37 – 

FIGURA 38 – 

FIGURA 39 – 

FIGURA 40 – 

FIGURA 41 – 

FIGURA 42 – 

Exemplo de tarefa do tipo: equacionar e resolver..................................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: resolver a equação literal. ............................................. 

Exemplo de tarefa do tipo: resolver a equação fracionária...................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: escreva um equivalente. ................................................ 

Exemplo de tarefa do tipo: escreva o que se lê. ....................................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: decomponha o número.................................................. 

Exemplo de tarefa do tipo: descubra o padrão ......................................................... 

124 

125 

126 

127 

129 

130 

132 

FIGURA 43 – Exemplo de tarefa do tipo: encontrar os termos desconhecidos ou resolva o 

sistema de equações. ............................................................................................ 

 

134 

FIGURA 44 – 

FIGURA 45 – 

FIGURA 46 – 

FIGURA 47 – 

FIGURA 48 – 

FIGURA 49 – 

FIGURA 50 – 

FIGURA 51 – 

Exemplo de tarefa do tipo: resolver a inequação. ................................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: descubra os algarismos que faltam. ........................... 

Exemplo de tarefa do tipo: ler ou representar na reta numerada.............................. 

Exemplo de tarefa do tipo: resolver o sistema de inequação.................................. 

Exemplo de tarefa do tipo: determinar o módulo ou valor absoluto......................... 

Exemplo de tarefa do tipo: determinar o oposto ou simétrico.................................. 

Exemplo de tarefa do tipo: representar simbolicamente. ........................................ 

Exemplo de tarefa do tipo: efetuar a operação com números inteiros................... 

136 

137 

138 

140 

141 

142 

143 

144 

FIGURA 52 – 

FIGURA 53 – 

FIGURA 54 – 

FIGURA 55 – 

FIGURA 56 – 

FIGURA 57 – 

Exemplo de tarefa do tipo: efetuar as operações com inteiros usando a inversa..... 

Exemplo de tarefa do tipo: substitua e calcule.......................................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: representar no plano cartesiano .................................... 

Solução da tarefa representar no plano cartesiano como exposto na técnica acima.  

Exemplo de tarefa do tipo: interpretar os dados de um plano cartesiano................. 

Exemplo de tarefa do tipo: analisar e responder...................................................... 

146 

147 

148 

148 

149 

150 



 
 

FIGURA 58 – 

FIGURA 59 – 

FIGURA 60 – 

FIGURA 61 – 

FIGURA 62 – 

FIGURA 63 – 

FIGURA 64 –  

FIGURA 65 – 

FIGURA 66 – 

 

FIGURA 67 – 

FIGURA 68 – 

FIGURA 69 –  

FIGURA 70 – 

FIGURA 71 – 

FIGURA 72 – 

FIGURA 73 – 

FIGURA 74 – 

FIGURA 75 – 

FIGURA 76 – 

FIGURA 77 – 

FIGURA 78 – 

FIGURA 79 – 

FIGURA 80 – 

FIGURA 81 – 

 

FIGURA 82 – 

 

FIGURA 83 – 

FIGURA 84 – 

FIGURA 85 – 

FIGURA 86 – 

FIGURA 87 – 

FIGURA 88 – 

 

Exemplo de tarefa do tipo: reconhecer os parâmetros de uma equação................. 

Exemplo de tarefa do tipo: encontrar a fração geratriz............................................  

Exemplo de tarefa do tipo: verificar se é solução.................................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: generalizar a propriedade ............................................ 

Exemplo de tarefa do tipo: reduzir os termos semelhantes.......................................  

Exemplo de tarefa do tipo: efetue a operação com polinômios............................... 

Exemplo de tarefa do tipo: determinar a restrição.................................................. 

Exemplo de tarefa do tipo: descubra um algoritmo............................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: identifique os termos relacionados a um monômio ou 

polinômio .................................................................................................................. 

Exemplo de tarefa do tipo: desenvolver o produto notável..................................... 

Exemplo de tarefa do tipo: aplicar o produto notável.............................................. 

Exemplo de tarefa do tipo: fatorar o polinômio........................................................ 

Exemplo de tarefa do tipo: aplicar a fatoração de polinômios ............................... 

Exemplo de tarefa do tipo: demonstrar a propriedade. ............................................ 

Exemplo de tarefa do tipo: efetuar operações com frações algébricas..................... 

Solução apresentada pelo aluno 2 do quinto ano do ensino fundamental. .............. 

Solução apresentada pelo aluno 9 do quinto ano do ensino fundamental.  ............. 

Solução apresentada pelo estudante 3 do quinto ano do ensino fundamental ......... 

Solução apresentada pelo estudante 3 do nono ano do ensino fundamental. ........... 

Solução apresentada pelo estudante 25 do quinto ano, do ensino fundamental....... 

Solução apresentada pelo estudante 31 do quinto ano do ensino fundamental........ 

Solução apresentada pelo estudante 29 do oitavo ano do ensino fundamental........ 

Solução apresentada por um estudante 5 do quinto ano do ensino fundametal. ...... 

Análise comparativa dos acertos da tarefa 1 ao logo da formação escolar na 

amosta estudada. .................................................................................................... 

Evolução das tarefas semelhantes à tarefa 1 a, equivalentes as do tipo 5 apresentada na 

tabela 21................... ............................................................................................. 

Solução apresentada pelo estudante 2 do quinto ano do ensino fundamental .......... 

Solução apresentada pelo estudante 19 do quinto ano do ensino fundamental........ 

Solução apresentada pelo estudante 2 do nono ano do ensino fundamental. . ......... 

Solução apresentada pelo estudante 3 do quinto ano do ensino fundamental........... 

Solução apresentada pelo estudante 3 do quinto ano do ensino fundamental........... 

Solução apresentada pelo estudante 21 do quinto ano do ensino fundamental........ 

 

152 

153 

154 

155 

156 

158 

159 

160 

 

161 

162 

164 

165 

166 

167 

168 

215 

215 

216 

216 

217 

217 

217 

218 

 

219 

 

219 

223 

223 

223 

224 

224 

225 

 



FIGURA 89 – 

FIGURA 90 – 

FIGURA 91– 

FIGURA 92 – 

 

FIGURA 93 – 

 

FIGURA 94 –  

FIGURA 95 – 

FIGURA 96– 

FIGURA 97–  

FIGURA 98 – 

FIGURA 99 – 

 

FIGURA 100 – 

 

FIGURA 101 – 

FIGURA 102 – 

FIGURA 103 – 

FIGURA 104 – 

FIGURA 105 – 

FIGURA 106 – 

FIGURA 107 – 

FIGURA 108 – 

FIGURA 109 – 

FIGURA 110 – 

FIGURA 111 – 

FIGURA 112 – 

FIGURA 113 – 

FIGURA 114 – 

FIGURA 115 – 

FIGURA 116 – 

FIGURA 117 – 

FIGURA 118 – 

Solução apresentada pelo estudante 21 do quinto ano do  ensino fundamental.... 

Solução apresentada pelo estudante 31 do quinto ano do ensino fundamental......... 

Solução apresentada pelo estudante 29 do oitavo ano do ensino fundamental......... 

Solução apresentada pelo estudante 29 do oitavo ano do ensino fundamental para 

a tarefa 2b................................................................................................................ 

Análise comparativa dos dos acertos da tarefa 1 b e 2 b. Ao longo dos anos 

escolares na amostra pesquisada. ............................................................................  

Solução apresentada pelo estudante 21 do quinto ano do ensino fundamental. ...... 

Solução apresentada pelo estudante 29 do oitavo ano, do ensino fundamental. ...... 

Solução apresentada pelo estudante 2 do oitavo ano do ensino fundamental. ......... 

Solução apresentada pelo estudante 3 do quinto ano, do ensino fundamental. ........ 

Solução apresentada pelo estudante 2 do segundo ano do ensino médio................ 

Análise comparativa dos acertos da tarefa 2 ao longo dos anos escolares na 

amostra pesquisada................................................................................................... 

Análise comparativa do erro na sequência de resolução da tarefa 2 a em relação  

ao acerto nas tarefas 1 b e 2 b.................................................................................. 

Análise comparativa da relação entre o acerto na tarefa 1 b e erro na tarefa 2 a na 

amostra pesquisada ................................................................................................. 

Análise comparativa do acerto na tarefa 2b e erro na tarefa 2 a. na amostra 

pesquisada ............................................................................................................. 

Solução apresentada pelo estudante 4 do oitavo ano do ensino fundamental. ........ 

Solução apresentada pelo estudante 31 quinto ano do ensino fundamental.............. 

Solução apresentada pelo estudante 4 do segundo ano do ensino médio................. 

Análise dos erros na sequência de execução das tarefas 2a e 2 c.............................. 

Análise dos acertos na execução das tarefas 1 b, 2 b e 2 c....................................... 

Solução apresentada pelo estudante 16 do sétimo ano do ensino fundamental. ....... 

Solução apresentada pelo estudante 2 do nono ano do ensino fundamental. ........... 

Solução apresentada pelo estudante 4 do segundo ano do ensino médio. ................ 

Solução apresentada pelo estudante 3 do quinto ano do ensino fundamental. ......... 

Solução apresentada pelo estudante 2 oitavo ano do ensino fundamental. .............. 

Análise dos acertos da tarefa 2d ao longo dos anos escolares.............................. 

Análise dos acertos ao longo dos anos escolares ................................................. 

Leitura apresentada pelo estudante 4 do segundo ano do ensino médio. ................ 

Leitura apresentada pelo estudante 2 do quinto ano do ensino fundamental. .......... 

Leitura apresentada pelo estudante 1 do terceiro ano do ensino médio .................. 

Leitura apresentada pelo estudante 10 do quinto ano do ensino fundamental. ........ 

225 

226 

226 

 

226 

 

227 

230 

231 

231 

232 

232 

 

233 

 

234 

235 

235 

237 

238 

238 

239 

240 

242 

243 

243 

244 

245 

246 

247 

256 

257 

257 

258 



 
 

FIGURA 119– 

FIGURA 120 – 

FIGURA 121 – 

FIGURA 122 – 

 

FIGURA 123 – 

 

FIGURA 124 – 

 

FIGURA 125 – 

 

FIGURA 126 – 

FIGURA 127 – 

FIGURA 128 – 

FIGURA 129 – 

FIGURA 130 – 

FIGURA 131 – 

 

FIGURA 132 – 

FIGURA 133 – 

FIGURA 134 – 

FIGURA 135 – 

FIGURA 136 – 

FIGURA 137 – 

FIGURA 138 – 

 

 

Leitura apresentada pelo estudante 13 do segundo ano do ensino médio. ............. 

Leitura apresentada pelo estudante 10 da primeira série do ensino médio. ............. 

Leitura apresentada pelo estudante 20 do quinto ano do ensino fundamental. ......... 

Leitura sequencial desconsiderando a exitencia  do  parenteses ao longo dos anos 

ou séries escolares na amostra pesquisada. ............................................................. 

Leitura sequencial considerando a exitência  do  parenteses ao longo dos anos 

escolares na amostra pesquisada............................................................................... 

Leitura sequencial considerando ou não a exitencia  do  parenteses ao longo dos 

anos escolares na amostra pesquisada. .................................................................... 

Análise da porcentagem de acertos ao longo dos anos ou séries na amostra 

pesquisada. . .............................................................................................................. 

Solução apresentada pelo estudante 3 do segundo ano do ensino médio.................. 

Solução apresentada pelo estudante 2 do segundo ano do ensino médio. ............... 

Solução apresentada pelo estudante 7 do primeiro ano do ensino médio. ............... 

Solução apresentada pelo estudante 6 do primeiro ano do ensino médio................. 

Solução apresentada pelo estudante 1do segundo ano do ensino médio................... 

Porcentagem de acertos na resolução dos problemas proposto na presente 

pesquisa. ................................................................................................................... 

Solução apresentada pelo estudante 16 do sétimo ano do ensino fundamental........ 

Solução apresentada pelo estudante 16 do sétimo ano do ensino fundamental. ...... 

Solução apresentada pelo estudante 6, do segundo ano do ensino médio. .............. 

Solução apresentada pelo estudante 16 do sétimo ano do ensino fundamental. ....... 

Solução apresentada pelo estudante 12 do primeiro ano do ensino médio. ............. 

Solução apresentada pelo estudante 1 do terceiro ano do ensino médio. ................. 

Solução apresentada pelo estudante 6 do segundo ano do ensino médio.................. 

259 

259 

260 

 

261 

 

262 

 

263 

 

266 

272 

273 

274 

275 

275 

 

276 

282 

283 

283 

286 

287 

287 

288 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE QUADROS: 

 

 
QUADRO 1 – 

 

QUADRO 2 – 

 

QUADRO 3 – 

QUADRO 4 – 

QUADRO 5 – 

QUADRO 6 – 

QUADRO 7 – 

QUADRO 8 – 

 

QUADRO 9 – 

QUADRO 10 – 

QUADRO 11 – 

QUADRO 12 – 

QUADRO 13 – 

QUADRO 14 – 

QUADRO 15 – 

QUADRO 16 – 

QUADRO 17 – 

QUADRO 18 – 

QUADRO 19 – 

Quadro resumo dos aspectos nos diversos tipos de tarefas propostas nos 

livros didáticos analisados ................................................................................ 

Livros analisados visando compreender as relações institucionais entre os 

conhecimentos relativos aos aspectos da álgebra ao longo do ensino 

fundamental........................................................................................................ 

Tarefa 1 e 2, proposta na avaliação diagnóstica. .............................................. 

Análise das possíveis soluções da expressão:  84 – 12 . 15 ............................. 

Análise das possíveis soluções da expressão:  8 . 34 – 13 ................................  

Análise das possíveis soluções da expressão: 5 +84–12+5................................ 

Análise das possíveis soluções da expressão: 15 + 4.5– 3.................................  

Análise das possíveis soluções da expressão:   

150 – [(12+5) . (5 - 83) + (12 + 9 ) ÷ (8–5)]= ................................................... 

Análise das possíveis leituras da expressão:   5 . (7 + 8 )= ............................... 

Análise das possíveis leituras da expressão: (5+3).(7-3)= ................................ 

Análise das possíveis leituras da expressão (5+12)2=........................................ 

Possíveis soluções para o primeiro problema.................................................... 

Possíveis soluções para o segundo problema. ................................................... 

Situação proposta na tabela 1 da sexta tarefa. .................................................. 

Situação proposta na tabela 2 da sexta tarefa. ................................................. 

Situação proposta na sétima tarefa..................................................................... 

Solução da tarefa proposta na primeira tabela da sexta atividade.................... 

Solução da tarefa proposta na segunda tabela da sexta atividade. . .................. 

Solução da sétima tarefa proposta. ................................................................... 

 

171 

 

173 

210 

212 

221 

229 

236 

 

241 

251 

253 

255 

268 

269 

278 

278 

279 

280 

281 

285 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ORGANOGRAMA 

 

ORGANOGRAMA 1 – 

 

ORGANOGRAMA 2 – 

 

ORGANOGRAMA 3 – 

  

ORGANOGRAMA 4 – 

ORGANOGRAMA 5 – 

 

ORGANOGRAMA 6 – 

ORGANOGRAMA 7 – 

 

ORGANOGRAMA 8 –  

  

Fazendo e compreendendo matemática, Quinto Ano, de 

Sanches et all, (2010) ........................................................... 

Aprendendo sempre. Quinto Ano, de Luis Roberto Dante 

(2011) ................................................................................... 

Tudo é matemática sexto ano de Luis Roberto Dante 

(2011) ................................................................................... 

Matemática e realidade Sexto Ano.  Iezzi et al. (2009)........ 

Tudo é matemática Sétimo Ano de Luis Roberto Dante 

(2011) ................................................................................... 

Matemática e realidade Sétimo Ano. Iezzi et al. (2009)...... 

Tudo é matemática Oitavo Ano, de Luis Roberto Dante 

(2011) ................................................................................... 

Matemática e realidade Oitavo Ano. Iezzi et al. (2009)...... 

 

175 

 

177 

 

180 

183 

 

186 

189 

 

192 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS  

 

TABELA 1 – 

TABELA 2 – 

 

TABELA 3 – 

 

TABELA 4 – 

TABELA 5 – 

TABELA 6 – 

 

TABELA 7 – 

 

TABELA 8 –  

 

 TABELA 9 – 

 

TABELA 10 – 

 

TABELA 11 – 

 

TABELA 12 – 

 

TABELA 13 – 

 

TABELA 14 – 

 

TABELA 15 – 

 

TABELA 16 – 

 

TABELA 17 – 

 

TABELA 18 – 

 

TABELA 19 – 

 

Número de estudantes que participaram da pesquisa............................ 

Quantidade e de tipos de tarefas proposta aos na obra compreendendo 

matemática 5º. Ano 2010 ...................................................................... 

Tipos de tarefas proposta aos na obra aprendendo sempre 5o. Ano 

2011 ...................................................................................................... 

Tipos de tarefas proposta na obra tudo é matemática sexto ano 2009... 

Tipos de tarefas proposta no livro matemática e realidade. 2009 ........ 

Tipos de tarefas proposta na obra tudo é matemática sétimo. Ano 

2009....................................................................................................... 

Resumo dos tipos de tarefas proposta no livro matemática e realidade 

sétimo ano. 2009.................................................................................... 

Resumo dos tipos de tarefas proposta no livro tudo é matemática, 

oitavo ano, 2009..................................................................................... 

Levantamento em percentual dos aspectos explorados no livro tudo é 

matemática, oitavo ano, sétima série, de Luiz Roberto Dante. 2009..... 

Resumo dos tipos de tarefas proposta no livro matemática e realidade 

oitavo ano. 2009.................................................................................... 

Levantamento em percentual dos aspectos explorados no livro 

matemática e realidade, oitavo ano, sétima série, de Gelson Iezzi et. 

Al. 2009................................................................................................. 

Comparativo geral das tarefas propostas nos livros analisados para a 

presente pesquisa................................................................................... 

Analise do aspecto de memória nas obras analisadas na presente 

pesquisa ................................................................................................. 

Analise do aspecto de linguagem nas obras analisadas na presente 

pesquisa ................................................................................................ 

Analise do aspecto de generalização nas obras analisadas na presente 

pesquisa ................................................................................................. 

Analise do aspecto de equivalência da igualdade nas obras analisadas 

na presente pesquisa ............................................................................. 

Analise do aspecto de equivalência entre ostensivos nas obras 

analisadas na presente pesquisa ............................................................. 

Analise do aspecto de análise nas obras analisadas na presente 

pesquisa ................................................................................................. 

Analise do aspecto de estrutura nas obras analisadas na presente 

pesquisa ................................................................................................ 

62 

 

176 

 

178 

181 

184 

 

187 

 

190 

 

193 

 

194 

 

196 

 

 

 

197 

 

198 

 

200 

 

200 

 

202 

 

202 

 

204 

 

205 

 

206 



 
 

TABELA 20 – 

TABELA 21 – 

TABELA 22 – 

 

TABELA 23 – 

 

TABELA 24 – 

 

TABELA 25 – 

TABELA 26 – 

TABELA 27 – 

 

TABELA 28 – 

TABELA 29 –     

Análise geral dos aspectos na realização das tarefas propostas  nos 

livros didáticos analisados na presente pesquisa.................................. 

Tarefas assemelhadas a tarefa do tipo 5 nos livros didáticos analisados 

Análise dos acertos das seis primeiras tarefas ao longo dos anos 

escolares da amostra pesquisada ......................................................... 

Frequência em que alguns termos relacionados às operações 

numéricas aparecem nos livros do quinto e sexto ano na obra do Luiz 

Roberto Dante........................................................................................ 

Comparação das estratégias de solução dos estudantes que acertaram 

a resolução dos problemas proposto na presente pesquisa. ................. 

Distribuição dos alunos que desenvolveram a sexta e sétima tarefas. .. 

Tipos de tarefas proposta na obra tudo é matemática 7º. Ano 2009. ..... 

Tipos de tarefas proposta no livro matemática e realidade 7º. Ano 

2009. ..................................................................................................... 

Tipos de tarefas proposta no livro tudo é matemática, 8º. Ano, 2009... 

Tipos de tarefas proposta no livro matemática e realidade 8º. Ano. 

2009. ..................................................................................................... 

 

 

207 

210 

 

247 

 

 

264 

 

277 

289 

310 

 

311 

312 

313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
 

1. 

1.1. 

 

1.1.1. 

 

1.1.2. 

1.2. 

 

1.3. 

 

 

2. 

 

2.1. 

2. 2. 

2.2.1. 

2.3. 

 2.4. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.3. 

3.4. 

 

3.5. 

3.6. 

4. 

 

4.1.   

INTRODUÇÃO.................................................................................................. 

PANORAMA MATEMÁTICO E DIDÁTICO............................................... 

GÊNESE DO CÁLCULO ALGÉBRICO E IDENTIFICAÇÃO DOS 

ASPECTOS ASSOCIADOS À ÁLGEBRA ...................................................... 

Definição dos aspectos a partir dos trabalhos de Chevallard (1984, 1989, 1990) 

e Robinet (1984) no estudo da passagem da Aritmética para a Álgebra.............. 

 Gênese do Cálculo Algébrico.............................................................................. 

PANORAMA DAS PESQUISAS ENVOLVENDO O PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM DA ÁLGEBRA ESCOLAR............................. 

 NOSSA PESQUISA. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA A LUZ DA 

PROPOSTA DE PASSAGEM DA ARITMÉTICA PARA ÁLGEBRA 

SEGUNDO CHEVALLARD (1984, 1989, 1990) E ESTUDOS DE ROBINET 

(1984).................................................................................................................... 

OBJETIVOS, PROBLEMÁTICA, QUESTÕES DE PESQUISA E 

METODOLOGIA............................................................................................... 

INTRODUÇÃO.................................................................................................... 

OBJETIVOS......................................................................................................... 

Objetivos específicos............................................................................................ 

PROBLEMÁTICA E QUESTÕES DE PESQUISA........................................... 

METODOLOGIA................................................................................................. 

REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................. 

INTRODUÇÃO.................................................................................................... 

TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO................................................ 

Organização Matemática, Organização Didática e Momentos didáticos.............. 

Topos do professor e do estudante........................................................................ 

OSTENSIVOS E NÃO OSTENSIVOS ASSOCIADOS....................................... 

NÍVEIS DE CONHECIMENTO ESPERADOS DOS ESTUDANTES 

CONFORME DEFINIÇÃO DE ROBERT (1997, 1998)..................................... 

NOÇÕES DE QUADROS DE RÈGINE DOUADY (1986)............................... 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES....................................................................... 

TAREFAS USUAIS DE ARITMÉTICA E ÁLGEBRA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL............................................................................................... 

INTRODUÇÃO ................................................................................................... 

23 

29 

29 

 

30 

40 

 

47 

 

 

 

51 

 

 

55 

55 

58 

58 

59 

61 

67 

67 

68 

73 

77 

78 

83 

85 

87 

 

89 

89 



 
 

4.2. 

4.3. 

4.3.1. 

 

4.3.2. 

4.3.3. 

 

4.3.4. 

 

4.4. 

4.4.1. 

4.5. 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.2.1. 

 

5.2.2. 

 

5.2.3. 

5.2.4. 

 

5.2.5. 

5.2.6. 

 

5.2.7. 

5.2.8. 

5.3. 

 

5.4. 

5.4.1. 

5.4.2. 

5.4.3. 

GRADE DE ANÁLISE......................................................................................... 

DEFINIÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕE A GRADE DE ANÁLISE... 

Definição dos quadros: numérico, Aritmética, aritmo – algébrico, geométrico -  

algébrico, Aritmética generalizada, da Álgebra e das situações 

contextualizadas.................................................................................................... 

Objetos ostensivos e não-ostensivos..................................................................... 

Não ostensivos associados aos ostensivos esperados nas análises das 

atividades.............................................................................................................. 

Ostensivos associados aos não ostensivos esperados nas análises das 

atividades.............................................................................................................. 

A GRADE DE ANÁLISE.................................................................................... 

Tipos de tarefas e análise das tarefas propostas nos livros didáticos................... 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES......................................................................... 

ANÁLISE DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EXISTENTES................ 

INTRODUÇÃO.................................................................................................... 

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS............................................................... 

Análise da obra Fazendo e Compreendendo Matemática, Quinto Ano de autoria 

de Sanches, 2010................................................................................................... 

Análise da obra da coleção Aprendendo Sempre. Quinto Ano, de Luis Roberto 

Dante 2011............................................................................................................ 

Análise da obra Tudo é Matemática. Sexto Ano de Luis Roberto Dante 2009.... 

Análise da obra Matemática e realidade Sexto Ano de Gelson Iezzi et al. 

2009....................................................................................................................... 

Análise da obra Tudo é Matemática. Sétimo Ano de Luis Roberto Dante. 2009. 

Análise da obra Matemática e realidade Sétimo Ano de Gelson Iezzi et a. 

2009....................................................................................................................... 

Análise da obra Tudo é Matemática. Oitavo Ano de Luis Roberto Dante 2009.. 

Análise da obra Matemática e realidade Oitavo Ano de Gelson Iezzi. et al.2009... 

ANÁLISE COMPARATIVA DAS TAREFAS AO LONGO DOS ANOS 

ESCOLARES....................................................................................................... 

ANÁLISE COMPARATIVA DOS ASPECTOS AO LONGO DOS ANOS OU 

SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL ........................................................... 

Análise do aspecto de memória............................................................................. 

Análise do aspecto de linguagem........................................................................... 

Análise do aspecto de generalização...................................................................... 

90 

90 

 

90 

101 

 

101 

 

102 

102 

102 

170 

173 

173 

174 

174 

176 

179 

 

182 

185 

 

189 

191 

195 

198 

199 

200 

200 

201 



5.4.4. 

5.4.5. 

5.4.6. 

5.4.7. 

5.4.8. 

6. 

6.1. 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3.  

6.1.4. 

6.1.5.   

6.1.6.   

6.1.7. 

6.1.8. 

6.1.9. 

6.1.10. 

6.1.11. 

6.1.12. 

6.1.13. 

6.1.14. 

6.1.15.  

6.1.16. 

6.1.17. 

6.2. 

6.2.1. 

6.2.2. 

6.2.3. 

6.3.  

6.3.1. 

6.3.2. 

6.4. 

Análise do aspecto de equivalência da igualdade.................................................. 

Análise do aspecto de equivalência entre ostensivos.............................................. 

Análise do aspecto de análise............................................................................... 

Análise do aspecto de estrutura.............................................................................. 

Análise comparativa dos aspectos nas obra analisadas na presente pesquisa........ 

ANÁLISE DO TESTE DIAGNÓSTICO......................................................... 

ANÁLISE DAS TAREFAS 1 E 2.......................................................................... 

Análise a priori da tarefa 1 a................................................................................ 

Análise a posteriori da tarefa 1 a.......................................................................... 

Análise da evolução nos acertos da tarefa 1 a...................................................... 

Análise a priori das tarefas 1 b e 2b..................................................................... 

Análise a posteriori das tarefas 1 b e 2 b.............................................................. 

Análise da evolução nos acertos das tarefas 1 b e 2 b......................................... 

Análise a priori da tarefa 2 a............................................................................... 

Análise a posteriori da tarefa 2 a......................................................................... 

Analise dos acertos na tarefa 2 a............................................................................ 

Analise dos acertos nas tarefas 1b e 2b com o erro na 2 a....................................... 

Análise a priori da tarefa 2c................................................................................. 

Análise a posteriori da tarefa 2c........................................................................... 

Analise comparativa dos erros na sequência de resolução nas tarefas 2 a e 2c .... 

Análise a priori da tarefa 2d................................................................................. 

Análise a posteriori da tarefa 2d........................................................................... 

Analise do acerto na resolução das tarefas 2 d..................................................... 

Análise dos acertos das tarefas ao longo dos Anos escolares............................... 

ANALISE DA TAREFA TRÊS............................................................................. 

Analise a priori da tarefa três............................................................................... 

Analise a posteriori da tarefa três......................................................................... 

Análise geral da tarefa três................................................................................... 

ANALISE DA QUARTA TAREFA.................................................................... 

Analise a priori da quarta tarefa........................................................................... 

Analise a posteriori e geral da quarta tarefa......................................................... 

ANÁLISE DA TERCEIRA/QUINTA TAREFA.................................................. 

202 

203 

205 

206 

208 

209 

209 

211 

214 

218 

220 

222 

227 

228 

230 

233 

234 

236 

237 

239 

240 

241 

245 

246 

249 

249 

256 

260 

264 

265 

265 

266 



 
 

6.4.1. 

6.4.2. 

6.4.3. 

6.5. 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4. 

6.5.5. 

6.5.6. 

6.6. 

 

   

Análise a priori da terceira /quinta tarefa............................................................. 

Análise a posteriori da terceira /quinta tarefa...................................................... 

Análise geral da terceira /quinta tarefa................................................................. 

ANALISE DA SEXTA E SÉTIMA TAREFA....................................................... 

 Analise a priori das sequências propostas na sexta e sétima tarefa.................... 

 Analise a priori das sequências proposta na sexta tarefa.................................... 

Analise a posteriori da sequência proposta na sexta tarefa.................................. 

Analise a priori da sequência proposta na sétima tarefa...................................... 

Analise a posteriori da sequência proposta na sétima tarefa................................ 

Analise geral da sexta e sétima tarefa................................................................... 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES........................................................................ 

CONCLUSÃO. ................................................................................................... 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 

GLOSSÁRIO ...................................................................................................... 

APÊNDICE 1 - LIVROS ANALISADOS........................................................ 

APÊNDICE 2 – TABELA 26 – TIPOS DE TAREFAS PROPOSTA NA OBRA 

TUDO É MATEMÁTICA SÉTIMO. ANO 2009................................................. 

APÊNDICE 3 – TABELA 27 – TIPOS DE TAREFAS PROPOSTA NO LIVRO 

MATEMÁTICA E REALIDADE SÉTIMO ANO 2009.................................... 

APÊNDICE 4 – TABELA 28 – TIPOS DE TAREFAS PROPOSTA NA OBRA 

TUDO É MATEMÁTICA SÉTIMO ANO, 2009................................................. 

APÊNDICE 5 – TABELA 29 – TIPOS DE TAREFAS PROPOSTA NO LIVRO 

MATEMÁTICA E REALIDADE OITAVO ANO. 2009..................................... 

APÊNDICE 6 - QUESTÕES PARA ALUNOS DE QUINTO E SEXTO ANO, 

QUARTA E QUINTA SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I........ 

APÊNDICE 7 – QUESTÕES PARA ALUNOS A PARTIR DO SÉTIMO ANO, 

SEXTA SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL.............................................. 

ANEXO 1 – EXEMPLO 35, SARESP 2009, QUINTO ANO............................. 

ANEXO 2 – EXEMPLO 6, SARESP 2009, SÉTIMO ANO................................. 

ANEXO 3 – PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA....................................... 

266 

272 

276 

277 

280 

280 

282 

284 

286 

289 

290 

293 

303 

307 

311 

 

312 

 

313 

 

314 

 

315 

 

316 

318 

323 

324 

325 





23 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

 Atuando por mais de trinta anos em sala de aula, nos mais diversos níveis de ensino, 

observei que uma das maiores dificuldades na motivação dos estudantes no que se refere ao 

ensino da matemática está na “aparente falta de motivação” dos mesmos em relação ao que está 

sendo trabalhado em sala de aula. O exemplo mais claro dessa argumentação pode ser 

observado quando o estudante questiona – para que serve isso? – se referindo a um dado 

conteúdo que está sendo trabalhado.  No entanto o mesmo estudante se empolga na realização 

de tarefas como a resolução de uma equação do segundo grau completa em que consegue aplicar 

o algoritmo de resolução “fórmula de Baskará” obtendo, na grande maioria das vezes o 

resultado desejado. Esse entusiasmo também é observado com alunos do nível superior quando 

fazem uso desse algoritmo ou quando a eles se referem. Parece-nos então que a dificuldade na 

motivação dos estudantes em relação a matemática está relacionada a capacidade do mesmo 

interagir com esse conhecimento de forma a obter sucesso nessa interação.  

 A importância do ensino da Matemática pode ser medida pelo apelo cultural que esse 

ramo do conhecimento humano apresenta. Afirmações de que a Matemática faz parte de nosso 

dia a dia são frequentes, embora se refiram ao que, segundo Chevallard (1994), os gregos 

denominavam de Matemática de ofício, distinguindo-se da Matemática dos filósofos.  

 Com a evolução do conhecimento humano, novas ferramentas foram criadas e colocadas 

à disposição da sociedade. As Matemáticas criadas pelos “filósofos” ganharam importância nos 

saberes do ofício, de forma que sua difusão tornou-se imprescindível para propiciar as 

condições de interação com essas novas ferramentas. 

 Dentre as Matemáticas dos filósofos, a Álgebra é um desses saberes que, de forma direta 

ou indireta, assume cada vez mais importância, visto que é ela que está por trás das estratégias 

de comunicação que permite ao sujeito interagir com essas novas ferramentas da tecnologia de 

comunicação e informações.  

A comunicação/interação com as novas ferramentas parecem simples e o sujeito parece 

não perceber que o aprimoramento da mesma exige um investimento cognitivo, em termos de 

tempo, que nem sempre o sujeito que deverá desenvolvê-la está disposto a realizar. Alguns 

indivíduos acham que esse investimento é alto demais para trabalhar um conhecimento que eles 

julgam compreender. 

 Nessa pesquisa desenvolvemos um estudo que nos permitiu compreender quais são as 

relações institucionais (ver glossário página 304) existentes e quais as relações pessoais que um 

grupo de estudantes desenvolvem com os objetos da Álgebra de forma a permitir o que 
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identificamos como sendo o momento da passagem da Aritmética para a Álgebra.  Tomamos 

como ponto de partida estudos de Chevallard (1984, 1989, 1990) e Robinet (1989), e buscamos 

compreender como os saberes associados à Álgebra, no momento da passagem, o que nós 

permitiu identificar e  definir sete aspectos da Álgebra, a saber: memória, linguagem, 

equivalência da igualdade, equivalência entre ostensivos, estrutura, generalização e análise, que 

compõem as relações pessoais dos estudantes, de forma a permitir essa passagem. 

 Escolhemos como referencial teórico para o desenvolvimento da pesquisa a Teoria 

Antropológica do Didático, de Chevallard (1999, 2002), de acordo com a qual toda atividade 

humana se expressa por meio da realização de tarefas (vide glossário pagina 304) como por 

exemplo, dividir uma folha de papel em partes iguais. Essas tarefas são realizadas tomando 

como base técnicas e tecnologias, desenvolvidas pela sociedade para a realização de um 

conjunto de tarefas similares, que o autor denomina tipos de tarefas. Isso equivale a dizer que 

a estratégia utilizada em uma sociedade para dividir a folha de papel em partes iguais não é 

necessariamente a mesma de outras sociedades.  

 Outro conceito fundamental dessa teoria é o de instituição.  Para o autor, instituição é 

um dispositivo social “completo”, do qual fazem parte pelo menos uma pessoa e um conjunto 

de objetos com o qual ela se relaciona. Em nossa sociedade a instituição responsável por 

difundir as técnicas e tecnologias que a fundamentam é a instituição escolar. Isso significa que 

o ensino da Matemática não é um objeto em si mesmo, como parecem julgar os críticos da 

instituição escolar, mas sim fruto das relações institucionais que definem o papel dessa 

instituição na sociedade, que a financia com o objetivo de que comunique as técnicas que a 

sociedade, como um todo, julga necessárias para seu desenvolvimento e subsistência. 

 Procurando compreender essas relações, no primeiro capítulo apresentamos um 

panorama matemático e didático envolvendo nosso objeto de estudo: a passagem da Aritmética 

para a Álgebra. A partir dos estudos desenvolvidos por Chevallard (1984, 1989, 1990) e Robinet 

(1989) analisamos a gênese do cálculo algébrico, que nos permitiu identificar os sete aspectos 

acima destacados, presentes durante a realização de tarefas relacionadas à Álgebra.  

Por aspecto estamos considerando a maneira com a qual o indivíduo se relaciona com 

um dado objeto de saber. Assim, por exemplo, quando falamos em aspecto de memória, não 

estamos nos referindo à capacidade de lembrar alguma coisa, mas à construção de uma 

estratégia que permita o resgate de uma informação de forma rápida e precisa, sem que haja 

necessidade de buscar a informação já utilizada e mobilizada anteriormente para a resolução da 

tarefa.  
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 O estudo da gênese da Álgebra, no primeiro capítulo, nos permitiu observar como os 

saberes matemáticos evoluíram de forma a permitirem a construção desse ramo do 

conhecimento. Essa evolução reforça o papel desempenhado pela Aritmética na construção 

desse novo saber, como generalização das soluções de problemas, tanto da Aritmética, como 

também no desenvolvimento do que pode ser considerada uma linguagem, que permite a 

difusão, das técnicas de resolução, mas também dos resultados encontrados, o que equivale a 

um dos aspectos por nós definido, o aspecto de linguagem. 

 No segundo capítulo definimos os objetivos, bem como a problemática e a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento de nossa pesquisa.  Dentre os objetivos está o de compreender 

quais relações pessoais em função das relações institucionais espera-se que sejam 

desenvolvidas pela instituição escolar no intuito de permitir a passagem da Aritmética para a 

Álgebra. Isso nos conduziu a formular questões como: quais as relações institucionais existentes 

que possibilitam a passagem da Aritmética para a Álgebra? 

 Na busca de resposta para essa questão, desenvolvemos a pesquisa buscando identificar 

as relações institucionais existentes, via livros didáticos, por meio de uma grade de análise 

construída para esse fim. A partir dessa análise construímos um teste diagnóstico aplicado a um 

grupo de estudantes, de uma mesma escola, a partir do Quinto ano (antiga Quarta série) do 

Ensino Fundamental e todas as séries do Ensino Médio, buscando identificar as relações 

pessoais desenvolvidas por esses estudantes no momento dessa passagem e o progresso dessa 

relação no decorrer dessas duas etapas escolares. 

 O estabelecimento das bases teóricas que permitiram as análises e o desenvolvimento 

dessa pesquisa se deu no terceiro capítulo. Além da Teoria Antropológica do Didático, 

utilizamos também como suporte nesse referencial os níveis de conhecimentos esperados dos 

estudantes, definidos por Robert (1997), as noções de quadro e mudança de quadros, definidas 

por Douady (1984, 1986), e as noções de ostensivos e não-ostensivos , definidas por Bosch e 

Chevallard (1999). Com base nesse referencial, estabelecemos as condições que permitiram a 

definição dos quadros que consideramos como importantes e que auxiliam na passagem da 

Aritmética para a Álgebra. 

 O quarto capítulo destinamos à construção da grade de análise, segundo modelo 

apresentado em Dias (1998), e com esse objetivo definimos e exemplificamos seis quadros, de 

acordo com Douady (1984, 1986), que são: o quadro numérico, da Aritmética, aritmo-

algébrico, geométrico-algébrico, Aritmética generalizada, da Álgebra. Além desses quadros, 

sentimos a necessidade de caracterizar as situações contextualizadas para tarefas cuja 
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apresentação não faz uso de objetos dentro de um quadro segundo a concepção de Douady 

(1984, 1986). 

 Nesse capítulo, identificamos também, um total de 46 tipos de tarefas que analisamos, 

utilizando exemplos extraídos dos livros didáticos utilizados como referencial de apoio para 

identificar as relações institucionais presentes que criariam as condições para o estabelecimento 

das relações pessoais desejadas.  

 Buscando compreender as relações institucionais que criam as condições para a 

passagem da Aritmética para a Álgebra desenvolvemos, no quinto capítulo, a análise de oito 

livros didáticos de matemática destinados ao Ensino Fundamental. Para ter uma visão geral dos 

saberes trabalhados em cada um deles, iniciamos a análise com a construção de um 

organograma, conforme o desenvolvido por Tavignot (1991).  

Procuramos identificar, também, qual o topos, segundo Chevallard (1997), tanto do 

estudante quanto do professor, nas tarefas propostas e quais os aspectos da Álgebra são 

privilegiados. O levantamento dos tipos de tarefas realizado no quarto capítulo nos permitiu 

identificar os topos do estudante e do professor, na realização dessas tarefas. Observamos a 

predominância do topos do estudante em relação ao do professor nesses materiais. No final do 

capítulo, fizemos uma análise da evolução dos aspectos e dos tipos de tarefas propostas.  

 No sexto capítulo desenvolvemos a análise dos resultados obtidos no teste diagnóstico 

aplicado aos estudantes. Procurando estabelecer um padrão de comparação entre as possíveis 

soluções na realização dessas tarefas e as apresentadas pelos estudantes, desenvolvemos, para 

cada tarefa, uma análise a priori, seguida das análises a posteriori. Foram propostas seis tarefas 

de quatro tipos diferentes. Nas duas primeiras, envolvendo expressões numéricas são propostas 

a todos os estudantes. Nelas procuramos verificar qual é a relação pessoal dos estudantes com 

os aspectos estruturais das operações numéricas, de memória, linguagem e equivalência. A 

terceira tarefa, também aplicada a todos os estudantes, procura analisar a relação pessoal dos 

estudantes com os aspectos de equivalência entre ostensivos, linguagem e estrutura. Nela, 

solicita-se que os estudantes escrevam como se lê algumas expressões numéricas simples 

compostas por produtos de soma ou diferença. A quarta tarefa, aplicada para estudantes a partir 

do sétimo ano, solicita que eles julguem como verdadeiras ou falsas duas expressões 

envolvendo soma, diferença, produto e potência, buscando compreender a relação pessoal dos 

estudantes com as estruturas numéricas. A quinta tarefa, proposta a todos os estudantes, 

consiste de dois problemas aritméticos, um envolvendo as estruturas aditivas e outro as 

multiplicativas, cuja solução pode ser algebrizada.  As duas últimas tarefas, devido à natureza 

dos saberes envolvidos, foram aplicadas para estudantes a partir do sétimo ano do Ensino 
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Fundamental, pois envolvem o aspecto de generalização. Na sexta tarefa temos uma sequência 

de figuras e o objetivo era verificar se os estudantes eram capazes de obter uma expressão que 

permitisse prever quantas “carinhas” estariam desenhadas em uma posição qualquer. Já a sétima 

e última buscava a generalização da soma de dois números racionais de numerador unitário e 

denominadores naturais consecutivos.  

Finalmente, exibimos nossas conclusões, entre elas a de que as relações institucionais 

propostas pelos livros didáticos favorecem o desenvolvimento das relações pessoais necessárias 

para passagem da Aritmética para a Álgebra. Entretanto, apenas esse material é insuficiente, 

pois não garante a naturalização dos saberes e do desenvolvimento dos aspectos da Álgebra 

necessários para essa passagem. Os topos dos estudantes e dos professores necessitam ser 

melhor compreendidos, não só por esses atores, mas por todos os atores envolvidos no sistema 

didático. Isso nos permitiu concluir a grande ênfase dada aos aspectos de linguagem e de 

equivalência da igualdade. Esses dois aspectos são trabalhados em cerca de metade de todas as 

tarefas constantes nos livros pesquisados. O aspecto de memória, que julgamos ser fundamental 

para o estabelecimento da relação pessoal com o aspecto de linguagem, parece perder 

importância à medida que avançam os anos escolares, caindo de cerca de 85% no Quinto Ano 

para cerca de 24% no Oitavo Ano. Os demais aspectos são introduzidos progressivamente à 

medida que evoluem os anos ou séries estudadas. O de generalização evolui de cerca de 16% o 

Quinto ano, na obra de Dante, para cerca de 44%. O de análise, na mesma coleção, sai de 0% 

para 34%. 
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1. PANORAMA MATEMÁTICO E DIDÁTICO 

 

1.1. Gênese do Cálculo Algébrico e identificação dos aspectos associados à Álgebra 

 

A Álgebra é uma estrutura do saber matemático que foi sendo construída ao longo de 

sua evolução e cujas dificuldades estavam ligadas à formulação de uma linguagem que 

permitisse sintetizar e generalizar as informações contidas em raciocínios elaborados, que se 

tornavam árduos e complexos - em especial no que se refere a problemas da Aritmética e da 

geometria.  

Assim, o desenvolvimento da linguagem algébrica foi fundamental para a criação de 

condições para a evolução da matemática levando-a a um novo patamar, conforme afirma 

Chevallard (1984) e para quem, assim como para Robinet (1989), tal evolução não se deu de 

forma aleatória, mas foi fruto de condições e necessidades em momentos específicos, assim 

como a superação de dificuldades relacionadas a diferentes aspectos da Álgebra Moderna, que 

foram fundamentais para sua formulação.  

Desse modo, identificamos tais aspectos por meio do trabalho de Robinet (1989), que 

destaca o “objeto" da Álgebra referindo-se ao trabalho de Douady (1984), e tomamos como 

base o estudo desenvolvido por Chevallard (1990) sobre a reforma do currículo de matemática 

na escola francesa nos anos setenta, para quem a introdução da Álgebra propunha, entre outras 

estratégias, que se  partisse do conjunto dos números naturais de forma a permitir a construção 

do conjunto dos números inteiros, observando os aspectos básicos associados à Álgebra no 

desenvolvimento dessa construção. 

  Sendo assim, pareceu-nos interessante associar a ideia de aspectos em termos de 

memória, linguagem, generalização, equivalência da igualdade, equivalência entre ostensivos, 

análise e estrutura nas análises desenvolvidas por Chevallard (1984, 1989, 1990) para justificar 

passagem da Aritmética para a Álgebra na educação básica francesa.  

Observamos ainda que o uso do termo aspecto, proposto por Chevallard (1984) e 

Robinet (1984) e utilizado no desenvolvimento da nossa pesquisa, também aparece em 

documentos publicados por PONTE (2006), nos quais se discute a relação dos números e a 

Álgebra no currículo escolar Português e onde o termo aspecto adquire um significado muito 

próximo do que adotaremos aqui. De forma explícita o autor cita os aspectos do conceito de 

número como sendo :  

 Modelos e interpretações dos conceitos numéricos; 

 Formas de representação dos números; 

 Operações… 
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 Cálculo; 

 Algoritmos… 

 Estimação; 

 Propriedades das operações com números; 

 Estrutura interna dos diversos universos numéricos; 

 Relações entre diversos universos e estruturas numéricas… (PONTE 2006, p. 

5) 

Assim, ao analisar o currículo de Matemática de Portugal o autor considera “o aspecto 

do currículo”( ibid., p. 10). Também encontramos citação do termo aspecto no manual do 

professor que faz parte do livro do sétimo ano, do Ensino Fundamental ciclo II, do autor Luiz 

Roberto Dante, que destaca: 

No 7o ano iniciamos propriamente o estudo da Álgebra, buscando desenvolver nos 

estudantes aspectos de generalização e abstração matemática, a partir do estudo de 

expressões algébricas e equações do primeiro grau com uma incógnita. (DANTE, 

2009, p. 53).   

 

Isso nos conduziu à definição de cada um dos aspectos identificados (memória, 

linguagem, generalização, equivalência da igualdade, equivalência entre ostensivos, análise e 

estrutura) tomando como referência o estudo da proposta didática e epistemológica de 

Chevalard (1984, 1989, 1990) e Robinet (1984). Na sequência apresentaremos essas definições. 

 

1.1.1. Definição dos aspectos a partir dos trabalhos de Chevallard (1984, 1989, 1990) e 

Robinet (1984) no estudo da passagem da Aritmética para a Álgebra 

 

O termo aspecto, do latim aspectus, na língua Portuguesa, está relacionado à forma de 

ver, observar um dado objeto, no caso um objeto matemático.  Nessa pesquisa o referido termo 

não está associado apenas à forma de ver esse objeto, mas também ao papel por ele 

desempenhado no desenvolvimento do ensino e aprendizagem da Álgebra escolar, isto é, a 

forma como é tratado na solução das tarefas propostas aos estudantes nos materiais destinados 

a esse ensino e, em particular, nos livros didáticos.  

A análise desses materiais possibilitará o conhecimento de como esses aspectos são 

desenvolvidos ao longo da formação do estudante, quais objetos matemáticos são adotados e 

como são trabalhados para que possam ser utilizados como ferramenta explícita do trabalho 

matemático por esses mesmos estudantes.    

Apresentamos a seguir os sete aspectos por meio de definição e exemplo que podem 

facilitar sua compreensão. 

 - O aspecto de memória: Na realização de tarefas matemáticas é comum o 

encadeamento de uma sequência de subtarefas que faz com que quem a realize não perca de 

vista a tarefa principal. Como exemplo dessa dificuldade podemos citar a utilização do 
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algoritmo na divisão de dois números naturais ou decimais utilizando o que se convenciona 

chamar de método da chave1. As sucessivas subtarefas realizadas são anotadas de forma a 

permitir um controle sobre o desenvolvimento das mesmas e facilitar a execução da tarefa 

principal.  

Chevallard (1984) considera que uma das etapas fundamentais na construção da Álgebra 

está relacionada exatamente ao desenvolvimento de um sistema de anotações que funcione 

como uma memória para manter o controle das operações efetuadas. Dessa forma, quando 

falamos de aspecto de memória não estamos nos referindo à habilidade de lembrar um 

determinado conhecimento, mas como uma estratégia de anotação (registro) que permita ao 

sujeito resgatar uma informação durante a execução da tarefa. 

Considerando o ensino da Álgebra no Brasil podemos localizar a introdução de 

estratégias que apresentam essa característica no trabalho com expressões numéricas 

envolvendo os naturais a partir do Quinto Ano do Ensino Fundamental. A realização de tarefas 

como resolver a expressão2 25 – 2.(7 + 3) pode ser realizada mentalmente, mas as anotações 

subsequentes das subtarefas realizadas levam a um maior controle sobre sua realização . Nesse 

caso, a primeira tarefa é efetuar a soma de 7 com 3, uma vez que essa soma está entre parênteses 

indicando ser um único objeto matemático; a seguir, o resultado deve ser multiplicado por 2 e 

por último o resultado assim obtido, no caso 20, deve ser subtraído de 25. Como já dito a 

sequência pode ser efetuada mentalmente, mas a possibilidade de anotar essa informação torna 

a tarefa menos penosa, principalmente quando se trabalha com expressões envolvendo mais 

operações na resolução de tarefas que exijam uma conversão de registros3 ou uma passagem 

do ostensivo4 de representação em língua natural para o ostensivo de representação algébrica. 

Um exemplo que nos permite visualizar esse aspecto pode ser observado na divisão de 

polinômios como 2x3 - 8x2 -18x + 12 por x2 - 6x + 3, cuja solução, usando o método da chave, 

se assemelha muito ao método para a divisão entre dois números, ou seja: 

                                                           
1 Método que utiliza o seguinte esquema: 

                                                          dividendo  |divisor 

                                                             resto       quociente 
2 Na solução da referida tarefa temos: 

25 – 2. ( 7+3) = 

25 – 2. 10 = 

25- 20 = 

5 
3 Transformação de uma representação em um determinado registro em outra representação de um outro registro, 

conservando a totalidade dessa representação ou uma parte essencial do conteúdo da representação inicial. 

 
4  A definição de objeto ostensivo é apresentada no capítulo 3.  
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36121882   223  xxxxx
, dividindo o termo de maior grau do dividendo pelo termo de 

maior grau do divisor e multiplicando o resultado obtido pelo divisor temos  

2x             6122

36121882

2

223

xxx

xxxxx




 

Subtraindo o dividendo pelo produto anterior temos como diferença 4x2–24x+12  

    

12244x    0  

2x             6122

36121882   

2

2

223







x

xxx

xxxxx

 

cuja diferença 4x2–24x+12 é novamente dividida pelo divisor resultando em  

0                

12244x-        

12244x    0  

42x             6122

36121882   

2

2

2

223









x

x

xxx

xxxxx

 

Ou seja, (2x3 - 8x2 -18x + 12) ÷ (x2 - 6x + 3) = 2x + 4 e tem resto zero. Nesse algoritmo 

observamos que sucessivas anotações levam a um controle da realização da divisão desejada 

sendo possível resgatar as informações referentes à mesma sem maiores dificuldades. 

- O aspecto de linguagem: A comunicação do saber ganhou grande impulso com a 

invenção da escrita e segundo Duval (2009) “não é possível estudar os fenômenos relativos aos 

conhecimentos sem recorrer à representação” (DUVAL 2009 p.29).  No campo da Matemática 

podemos considerar que o desenvolvimento de um sistema que permitisse não apenas 

representar como também comunicar esse saber foi um dos aspectos que representou uma das 

maiores contribuições para o avanço, tanto dessa área como de todo o conhecimento humano. 

Exemplo disso pode ser observado na formulação de um sistema de representação numérica 

eficiente, o sistema de numeração decimal, que como veremos na gênese do cálculo algébrico, 

foi fundamental para a construção dessa nova linguagem.    

Chevallard (1984) destaca as dificuldades no que se refere ao tratamento de soluções 

numéricas na resolução de problemas antes do desenvolvimento da Álgebra. A falta de um 
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sistema de representação que permitisse uma rápida consulta de forma a reavivar a memória 

sobre uma visão geral do problema ou tarefa realizada dificultava sua finalização, tornando 

pesada a sua execução.  

A representação na linguagem algébrica como um instrumento de descrição de 

problemas numéricos, segundo Chevallard (1984), é um instrumento avançado, pois permite a 

comunicação dos resultados e sua generalização. “A linguagem algébrica - notadamente porque 

é uma memória - permite conservar da melhor maneira a informação apresentada e, sobretudo 

indicar a informação pertinente:” (CHEVALLARD, 1984, p.75, tradução nossa). 

Essa nova linguagem cria as condições, entre outras coisas, de uma comunicação mais 

eficiente no tratamento dado aos objetos matemáticos. Por exemplo, ao desenvolver expressões 

como 25 – 2. (7 + 3), a anotação da informação pode ser feita registrando o resultado à direita, 

ou na linha seguinte da expressão, ou seja, 25 – 2. (7 + 3) = 25 – 2 . 10, mas para isso ser 

possível, foi necessária a criação de um sinal - o de igualdade - que permitisse a ligação entre 

as duas informações equivalentes.  

No exemplo acima observamos que o que estamos considerando como aspecto de 

linguagem se refere, além da linguagem algébrica, a uma gama de formas de registro semióticos 

que levam à realização das tarefas e a comunicação de seus resultados. De forma mais 

específica, nessa gama de linguagens temos a linguagem coloquial, falada e escrita que leva a 

comunicação de forma geral como destacado por Duval (2010).  

Observamos ainda, nos referindo a Chevallard (1994), que temos uma linguagem 

Aritmética, composta pelos ostensivos de representação numérica e suas operações, uma 

linguagem geométrica (pictórica), representada por figuras que transmitem informações e a 

linguagem algébrica, síntese de todas as anteriores, que busca transmitir a informação de 

maneira “clara” e objetiva para quem a domina de forma a não permitir dupla interpretação na 

informação transmitida. Essas linguagens criam as condições para manipular as técnicas nas 

diferentes tarefas propostas aos estudantes e ao mesmo tempo evocar conceitos e ideias por 

meio dos ostensivos e não-ostensivos5 que lhe são associados. 

 Uma das nossas expectativas é observar como o estudante trabalha as informações 

durante as diversas etapas de sua realização. Como utiliza (interpreta) os tratamentos e 

conversões dos registros de representação semiótica ou como manipula ostensivos de 

representação e os associa aos não-ostensivos na execução de tarefas ligadas à matemática. 

                                                           
5 A definição de objeto não-ostensivo é apresentada no capítulo 3. 
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Desse modo, consideramos o aspecto de linguagem como aquele que permite comunicar a 

informação de forma precisa sem dubiedades.  

- O aspecto de generalização: De acordo com Chevallard (1984), a introdução da 

Álgebra no ensino francês é historicamente marcada pelo que se pode considerar uma dialética 

entre o velho ensino da Aritmética e o novo ensino da Álgebra. Segundo o autor, antes da 

introdução chamada matemática moderna, a introdução do novo conhecimento se dava a partir 

de problemas da Aritmética, para os quais era proposta a solução Aritmética seguida de uma 

solução Algébrica e pela apresentação dos sinais usuais que o autor denomina sinais aritméticos, 

ou seja, +, -, x, =, etc.   

Ressaltamos aqui que a observação acima de Chevallard (1984) se refere a um livro 

didático do século XVIII cujo título era “Noções preliminares sobre a passagem da Aritmética 

para a Álgebra”.  

A visão predominante era a de que a Álgebra opunha-se à Aritmética pelas suas 

potencialidades: 

[...] sendo aplicável originalmente aos mesmos corpos de problemas, ela é uma 

Aritmética livre da opacidade e esquecimento que removem dos nossos olhos a 

estrutura dos problemas estudados. Ela é um instrumento superior para uma tarefa 

semelhante. É uma Aritmética universal - como dizia Newton - ou ainda uma 

Aritmética generalizada, como nota Poinsot um século mais tarde, em uma definição 

que um autor de livros didáticos do fim do século XIX - início do século XX, como 

muitos outros antes e depois dele, retomaram e propuseram para a meditação dos 

estudantes do “collège” (ensino fundamental anos finais): “A Álgebra elementar não 

é outra coisa que uma Aritmética generalizada, ou seja, se expande dos números 

específicos a números quaisquer, e, consequentemente, das operações atuais que 

executávamos às operações para as quais apenas indicamos com a utilização de sinais; 

de maneira que nesta primeira especulação pensa-se menos em estabelecer o resultado 

destas operações sucessivas que em traçar um quadro, e descobrir assim fórmulas para 

a solução de problemas do mesmo gênero.” (CHEVALLARD, 1984, p. 57 tradução 

nossa) 

 

De acordo com Robinet (1984), a introdução de letras para nomear indeterminações 

atende diretamente o problema prático da Matemática e faz avançar a teoria das equações, 

especialmente no aspecto que determina as raízes da função de equações dadas pelos seus 

coeficientes permitindo a obtenção de funções que modelam a solução de equações. Segundo a 

autora  

Para os didatas que procuram problemas que são a origem de diversos conceitos 

matemáticos, existe sobre isso a reflexão, pois parece que o cálculo algébrico pode 

ser dividido em duas partes, respondendo a duas diferentes  funções:  

- A Aritmética da incógnita permitindo matematizar e em seguida resolver alguns 

problemas práticos  (Aritmética em particular),  

- O cálculo literal permitindo  escrever  as relações e tratar todos os problemas práticos 

originários da mesma estrutura e dando acesso a essa estrutura e, consequentemente, 

à  resolução de problemas complexos da mesma maneira que a problemas mais 

simples que tem origem nessa mesma estrutura. (ROBINET, 1989, p. 12 tradução 

nossa) 
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Portanto, o aspecto de generalização torna possível a representação numérica de forma 

ampla não se referindo a um valor específico, mas a uma classe de valores cujas tarefas podem 

ser realizadas da mesma maneira sem que se perca a validade do resultado encontrado. É o que 

se observa na tradução de problemas como “Idade de Pedro é o dobro da idade de seu sobrinho 

Juca. Se a soma de suas idades é 39 anos, qual a idade de Pedro e de Juca?”, que utilizaremos 

em nossa pesquisa diagnóstica visando compreender a relação pessoal6 dos estudantes com esse 

aspecto.  

Ao traduzir o enunciado: A Idade de Pedro é o dobro da idade de seu sobrinho, por 2x 

+ x, onde x é a idade do sobrinho e 2x a idade de Pedro ocorre a generalização de todas as 

possíveis situações com as mesmas características, não importando a soma das idades. Esse 

aspecto cria as condições para a solução de uma classe de problemas e não apenas de problemas 

isolados, isto é, segundo Chevallard (1984), é ele que amplia as potencialidades na resolução 

de tarefas relacionadas ao numérico. 

- O aspecto de equivalência da igualdade: A Aritmética pode ser considerada uma das 

ferramentas mais antigas do conhecimento matemático. Sua construção está provavelmente 

relacionada à necessidade de controle e computação associada ás nossas necessidades 

primárias. Esse aspecto computacional induz a obtenção de uma resposta ligada aos dados 

computados, o que para a grande maioria dos profissionais é suficiente. De forma prática, 

levando os aspectos culturais de escrita e leitura temos que 2 x 3 = 6. Aparentemente a  

[...] verdadeira confusão sobre o sentido do sinal de igualdade (que significa em 

princípio que de algum modo os dois “lados da igualdade” membros são expressões 

idênticas - formal ou sintaticamente -, o que já interditaria escrever 6 = 2 x 3, mas que 

o que eles designam é uma única e mesma coisa, o sinal de igualdade significa 

somente uma identidade semântica). Isso dito, o problema – elegantemente, mas 

custosamente resolvido por meio das classes de equivalência – existia antes das 

matemáticas modernas, e continua a existir: mas o corpus antigo o tratava 

(inconscientemente?) com um critério, distinguindo, cada vez que era necessária, a 

fração (considerada implicitamente como escrita, a saber, como relação). Qualquer 

que seja todo esse jogo, deixado mais uma vez implícito, e hoje mais ou menos 

fortemente explicitado, participa da admirável construção que tanto seduz os 

professores, como diz Lebesque. (CHEVALLARD, 1984, p. 66 tradução nossa).  

 

   A criação de uma representação para a igualdade parece estar apenas associada às 

necessidades da matemática, relacionadas ao desenvolvimento da linguagem matemática - e 

não a uma necessidade da escrita natural.   

Um exemplo dessa dificuldade pode ser observado na resolução da tarefa apresentada 

por um dos estudantes no desenvolvimento do item “b” da questão 1 da atividade diagnóstica, 

                                                           
6 A noção de relação pessoal está definida no capítulo 3 
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figura 1 a seguir. O estudante efetuou o produto de 8 por 34 e anotou parcialmente a expressão, 

“esquecendo-se” de escrever o produto pelo 14. A seguir, à direita da igualdade registra a 

diferença entre 272 e 13, no caso 259, o produto por 14, que havia desconsiderado anteriormente 

e na sequência efetua esse produto.  

 

FIGURA 1 - Solução apresentada por um estudante do Ensino Superior ao item b da questão 1 do teste 

                      diagnóstico. 

 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 Podemos considerar como um “esquecimento”, mas demonstra a falta da compreensão 

da equivalência, pois obviamente 273 - 13  é diferente de 259 . 14.  

 Ressalto aqui que em nossa prática em sala de aula percebemos que se for pedido ao 

estudante que leia o que escreveu ele não percebe nenhuma incoerência no que está registrado, 

o que parece reforçar o que consideramos como a falta de compreensão do significado da 

igualdade como uma equivalência. Dessa forma, a definição do aspecto de equivalência da 

igualdade é aquela que permite reescrever, em sequência, um objeto matemático de forma que 

os novos ostensivos correspondam ao mesmo não-ostensivo associado. 

- O aspecto de equivalência entre ostensivos: Os conceitos de ostensivos e não-

ostensivos foram definidos por Chevallard (1994). Segundo o autor os objetos matemáticos não 

são objetos comuns como uma pedra ou caneta, mas frutos da engenhosidade humana, em 

essência das ideias expressas sob a forma de conceitos ou definições que evoluíram ao longo 

de nossa história e cujo acesso se dá por meio das representações criadas ao longo de sua 

construção. O autor destaca que para se compreender as técnicas que levam a realização das 

tarefas temos a necessidade de estabelecer a distinção entre dois tipos fundamentais de objetos: 

os objetos ostensivos e os objetos não-ostensivos.  

Por objeto ostensivo o autor considera aqueles que assumem uma forma material 

qualquer como uma régua, a caneta, da mesma forma que podemos considerar como um objeto 

material; palavras, ações, diagramas, desenhos, etc.. Por outro lado, os objetos não-ostensivos 

são os normalmente chamados de noções, conceitos, ideias, etc.  De forma geral, os objetos 

não-ostensivos não podem ser manipulados diretamente, pois sua manipulação se dá por meio 

da manipulação dos ostensivos a eles associados, como por exemplo, o conceito de número. O 
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conceito é complexo e normalmente é confundido com os ostensivos que os representam, pois 

só temos acesso a eles por meio dos ostensivos que a eles podem ser associados. 

Ainda segundo Chevallard (1994) a aplicação de  

Qualquer técnica envolve a ativação de um complexo de objetos, alguns ostensivos, 

que serão manipulados, outros não-ostensivos, que serão evocados.  A manipulação 

dos ostensivos é definida usando determinados não-ostensivos, e estes últimos, ao 

contrário, são dos ostensivos.  Há, portanto, uma dialética necessária entre ostensivo 

e não-ostensivo. (CHEVALLARD, 1994, p. 5).  

 

Por exemplo, o conceito do número dois é um objeto não-ostensivo que só pode ser 

manipulado por meio dos ostensivos a ele associados, como o símbolo 2, a palavra dois, o 

sucessor natural de um, a terça parte de 6, etc.. Assim, as tarefas formuladas para a atividade 

matemática dependem em grande medida da habilidade de manipulação dos ostensivos 

associados aos conceitos trabalhados, ou seja, os não-ostensivos. Assim, ao mesmo tempo em 

que a manipulação dos ostensivos depende da compreensão dos não-ostensivos a eles 

associados, a compreensão dos não-ostensivos depende da manipulação dos ostensivos, o que 

configura a dialética entre os ostensivos e o não-ostensivos. 

 Isso nos levou a considerar o aspecto de equivalência entre ostensivo e defini-lo como 

sendo aquele que nos leva a observar o objeto matemático, o não-ostensivo, sob diversas formas 

de representação, ou seja, por meio dos ostensivos que permitem manipulá-lo. Por exemplo, o 

numeral dois mil quinhentos e quarenta e três pode ser escrito no sistema de numeração decimal 

na forma 2543 que é equivalente, no mesmo sistema decimal à 2 . 1000 + 5 . 100 + 4 . 10 + 3, 

que é equivalente a 2 . 103 + 5 . 10 2 + 4 . 101 + 3 . 100. 

- O aspecto de análise: Ao se deparar com uma nova tarefa ou situação em que as 

técnicas conhecidas dificultam uma resolução imediata, o esperado é que o sujeito explore-a na 

busca entre as técnicas que domina e na criação de uma nova técnica que possibilite a realização 

da tarefa proposta. Exemplo desse tipo de aspecto pode ser observado em tarefas como a 

apresentada na figura 2, abaixo. 

 

FIGURA 2 – Tarefa que utiliza o aspecto de análise.  

 

FONTE:  Iezzi et al. 2009, Sexto Ano p. 57 
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Nela é solicitado ao estudante descobrir quais algarismos estão faltando e, embora se 

trate de uma tarefa proposta a estudantes do Sexto Ano do Ensino Fundamental, espera-se que 

eles explorem entre as técnicas relacionadas à multiplicação – o que supõe-se que já tenham 

domínio – que permita obter o número que multiplicado por 3 tenha 4 na casa das unidades, no 

caso o número 8. Essa análise inicial lhe permitirá encontrar os demais algarismos aplicando as 

técnicas de multiplicação estudadas nos anos ou séries anteriores.  

Podemos considerar que o aspecto da análise é o que permitiu a resolução dos problemas 

antes do advento da Álgebra, tanto com a utilização de métodos geométricos como aritméticos, 

o que criou as condições para a formulação dessa nova área do conhecimento humano. 

Consideramos como aspecto de análise aquele que exige que o estudante explore a tarefa sobre 

diversos ângulos na procura de conhecimentos que permitam sua realização, o que Robert 

(1998) considera como nível de conhecimento disponível.   

 - O aspecto de estrutura das operações numéricas: Segundo Chevallard (1989) 

igualdades como 25 – 2. (7 + 3) = 25 – 2 . 10 escondem uma dificuldade recorrente relacionada 

à adequação ao tipo de tarefa que se pretende realizar.  

Com efeito, o reino do cálculo numérico é governado pela lei de simplificação, 

interiorizado em hábito, onde uma das cláusulas é constituída pelo princípio de 

realização dos cálculos. De acordo com este “princípio”, a expressão “4 + 8” não 

ocorreria como resposta em cálculo numérico, o cálculo, nesta fase, “está 

incompleto”. A expressão “4 + 8” seria assim apenas uma forma transitória, hábil 

(porque quatro mais oito é igual a doze), e não existe mais de uma outra maneira livre 

que o átomo de oxigênio fora da molécula O2.” (Chevallard 1984 p. 73). 

Entretanto, na realização de tarefas relacionadas à Álgebra é comum a necessidade 

desse tipo de expressão, bem como o uso das propriedades operatórias a ela associadas.  

Na Língua Portuguesa o significado do termo Estrutura é, entre outros, o da “disposição 

das partes de um todo” conforme Amora (1987). Na construção das teorias tanto da Álgebra 

como da Aritmética é evidente esse tipo de disposição. Por exemplo, no conjunto dos números 

naturais partindo de uma definição, aparentemente intuitiva, como a da adição: Dado dois 

números naturais “a” e “b” quaisquer existe um único número natural “c” qualquer tal que a + 

b = c. Como “c” é um natural e considerando outro natural “d” qualquer, pelo exposto acima, 

podemos considerar que existe um único “e” qualquer tal que c + d = e. Como a + b = c então 

em c + d = e, podemos escrever (a + b) + d = e.  

Observamos que na utilização da soma, representada entre parênteses, estão associados 

os aspectos de generalização e de equivalência definidos anteriormente que levam, a partir de 

uma definição inicial, a ordenar as partes para construir o todo.  
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Esses atributos que possibilitaram o desenvolvimento de uma teoria associada à 

Aritmética são o que denominaremos de aspecto de estrutura das operações numéricas, visto 

que estamos focando nossa pesquisa na passagem da Aritmética para a Álgebra e até esse 

momento as operações efetuadas estão no quadro que definimos como aritmo-algébrico7 cujo 

trabalho, no desenvolvimento curricular do Ensino da Matemática, a partir da análise dos livros 

didáticos, pode ser localizado no Quinto Ano do Ensino Fundamental Ciclo I.  

Para ilustrar apresentamos, na figura 3 a seguir, alguns exemplos de tarefas que 

envolvem esse aspecto.  

 
FIGURA 3 – Exemplo de tarefas que envolve o aspecto de estrutura 

 

FONTE: Dante 2009 Sexto  Ano p.75.  

 

O quadro acima é proposto na introdução do estudo das expressões numéricas no livro 

destinado ao Sexto Ano na obra de Luiz Roberto Dante. No primeiro box, a esquerda, temos 

uma sequência de  expressões que apresentam operações entre parênteses evidenciando que a 

operação interna a esses devem ser efetuada primeiro. No box central temos expressões que 

apresentam apenas adição ou multiplicação destacando a propriedade associativa. O terceiro 

box, a direita, finaliza os exemplos com tarefas que apresentam operações distintas enfatizando 

que devemos efetuar, quando aparecer primeiro a potenciação ou a raiz quadrada, a seguir as 

multiplicações e divisões e somente no final as adições e subtrações. Essa hierarquia na 

                                                           
7 O quadro aritmo-algébrico é aquele em que as operações Aritméticas envolvem as propriedades estruturais das 

operações numéricas e que dessa forma não são simples operações Aritméticas, como na expressão: 

52 – ( 12 + 10 ).   
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resolução se justifica na construção de uma teoria associada as estruturas numéricas. A partir 

da definição da adição e sua inversa a subtração, operações que aparentemente se considera 

intuitiva, define-se a multiplicação8 e a partir dela a potenciação. Dessa forma constrói-se uma 

teoria logicamente consistente tomando como base as estrutura numérica e suas propriedades.  

Assim poderíamos considerar que as propriedades estruturais definem o que podemos 

considerar níveis de resolução, estando no mesmo nível uma operação e sua inversa, no caso, a 

multiplicação e a divisão estariam num mesmo nível e a adição e subtração em um nível inferior. 

As propriedades estruturais da Aritmética conduzem à realização das potências antes dos e esses  

antes da adição, visto que o produto é derivado da soma. Quando desejamos que a soma seja 

efetuada com prioridade, ela deve ser indicada entre parênteses.     

Dessa forma consideramos que o aspecto de estrutura está relacionado às propriedades 

operatórias e suas diferentes formas de notação e aos conceitos a ela relacionados, isto é, ao 

ostensivo em jogo e não-ostensivo associado.  

Após a definição dos aspectos associados à passagem da Aritmética para a Álgebra 

fundamentados nos trabalhos de Chevallard (1984, 1989, 1990) e Robinet (1984) apresentamos 

a seguir uma breve reflexão sobre a gênese do cálculo algébrico e como ela se articula com 

nossa pesquisa. 

 

1.1.2. Gênese do Cálculo Algébrico 

 

Os relatos sobre os problemas enfrentados e resolvidos por povos antigos, como 

egípcios, babilônicos, entre outros, demonstram a criatividade do ser humano e a habilidade na 

criação de técnicas que permitam a resolução desses problemas. Nessa busca percebe-se a 

utilização de estratégias de raciocínios que podemos considerar como próprios da Álgebra e 

cujas soluções foram obtidas com a utilização do que podemos chamar de um dos aspectos mais 

importantes: o do raciocínio algébrico. 

Iniciamos o estudo da gênese do cálculo algébrico com a identificação de exemplos de 

problemas em que se utiliza o raciocínio algébrico citados por Robinet (1989). Entre esses, 

destacamos o “Cálculo de um retângulo”, problema 6 do papiro de Moscou: Se é dado um 

                                                           
8 Seguindo a axiomática de Peano, Domingues  (1991 p. 83) define a multiplicação em IN da seguinte forma: A 

multiplicação (x,y) → x y (ou x . y) de números naturais é definida pelas condições seguinte: 

a . 0 = 0 

a .b+ = ab + a, onde b+ é o sucessor de b, ou de outra forma b é o antecessor da b+.  

Dessa forma 5 . 3 = 5 . 2+ = 5 . 2 + 5 = (5 . 1+ ) + 5 = (5 . 1 + 5) + 5 = (5 + 5) + 5. O que nos permite inferir que 

em IN a adição é uma operação derivada da adição. 
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retângulo de área 12, 
2

1

4

1 do comprimento pela largura9, encontrar os lados desse retângulo”. 

(ROBINET, 1989, p. 2) 

Segundo a autora a solução apresentada pelo escriba foi: 

O escriba escreveu: Calcule com 
2

1

4

1
 para obter 1. Temos 

3

1
1  10. Calcule com esse 

12 que está na superfície 
3

1
1 vezes. Temos 16. Calcule sua raiz quadrada. Temos 4 

para o comprimento. Seu 
2

1

4

1
, ou seja 3 para sua largura. 

Em linguagem moderna, I*L = 12 = 
2*

4

1

2

1
L








 . O escriba efetuou 

3

1
1

4

1

2

1
:1 








  depois 16

3

1
1*12 








  em seguida 416   e 

3
4

1

2

1
*4 








 então L = 4 e l = 3. (ROBINET, 1989, p.2). 

 

 

O mesmo problema é apresentado por Eves (2004), da seguinte forma: “A área de um 

retângulo  é 12 e a altura é ¾ da largura. Quais são as dimensões?” ( EVES, 2004, p. 85)   

Observamos que o raciocínio utilizado é bastante coerente, mas de difícil compreensão, 

principalmente para quem não está inteirado com o tema. A escrita é particular e está ligada à 

época em que foi desenvolvida, como se pode ver na representação dos racionais. 

Raciocínios semelhantes podem ser observados em soluções apresentadas por 

estudantes em nosso sistema de ensino. Na figura 4, a seguir, temos um exemplo cuja solução 

foi proposta por um estudante de um curso Superior na área financeira coletada em uma das 

provas aplicadas pelo pesquisador ao problema: 

O salário de um representante comercial de filtro de água é composto por um valor fixo 

de R$ 1100,00, acrescido de R$ 9,00 a cada filtro vendido. Determine: 

                                                           
9  O cálculo e representação com frações já era prática no antigo Egito, quando faziam uso de frações unitárias, 

isto é, numerador unitário, expressando as demais como soma desse tipo de fração. De acordo com Eves ( 2004), 

frações como  
7

2
 eram expressas pela soma

28

1

4

1
 . Dessa forma

2

1
 
4

1
 pode ser interpretado como 

2

1
 + 

4

1
 = 

4

3
. 

10 Como o comprimento é 









4

1

2

1
da largura então o comprimento é 

4

3
 da largura, logo a largura

3

1
1

3

1

3

3

3

4
  do comprimento. 
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a) A expressão que permite obter o salário do vendedor em função da quantidade de 

filtros vendidos 

b) Quantos filtros terão sido vendidos se o salário bruto desse vendedor for de R$ 

2180,00?   

 

FIGURA 4 - Solução apresentada por um estudante do Ensino Superior numa avaliação de matemática. 

 
FONTE: Extrato da avaliação apresentada por um estudante. 

 

O estudante não apresentou a resposta para o item a, que procurava levá-lo a realizar a 

conversão do ostensivo da linguagem natural para os ostensivos na linguagem algébrica, mas 

conseguiu resolver o item b. A análise da solução apresentada demonstra que a compreensão 

do problema e o encaminhamento do raciocínio estão claros, o que possibilitou um 

desenvolvimento de forma lógica e coerente do problema proposto. Embora se trate de 

problemas diferentes podemos traçar um paralelo entre as duas soluções apresentadas: em 

ambos os casos podemos considerar que na falta do domínio por parte do estudante de uma 

estratégia de comunicação mais eficiente, ele foi conduzido a desenvolver uma solução 

particular em etapas. Primeiro: Quanto o vendedor recebeu pela venda dos filtros? Basta retirar 

de seu salário o valor fixo. Segundo: Quantos filtros foram vendidos? Basta dividir o valor 

encontrado anteriormente pelo valor recebido por cada filtro. Essa é a solução da questão 

apresentada. 

Outra informação que podemos retirar da solução acima se refere ao cuidado do 

estudante em indicar as etapas do raciocínio envolvido indicando o valor fixo, salário sem o 

filtro, o valor recebido com a venda dos filtros, e a sobra de salário. Essa preocupação pode ser 

associada à necessidade sentida por ele a fim de evitar a falta de compreensão de quem iria 

avaliar a questão, ou seja, evitar que ocorra interpretação de forma diferente do raciocínio por 

ele desenvolvido; ao mesmo tempo em que permite ao estudante resgatar, se necessário, a 

informação obtida anteriormente, mostrando a importância do aspecto de memória - como já 

descrito nesta pesquisa. 
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 De forma semelhante, a evolução na construção do conhecimento que deu origem à 

Álgebra tinha a necessidade de desenvolver estratégias de representação para que a informação 

obtida não se perdesse ao longo da resolução do problema - um sistema de representações que 

permitissem a comunicação da estratégia usada na solução garantindo a mesma interpretação 

por todos que dela tivessem conhecimento. É o que definimos como o aspecto de linguagem, 

que permite comunicar a informação de modo preciso e sem dubiedades. 

  Um primeiro passo nesse sentido foi dado pelo matemático grego Diofanto. A Álgebra 

e a escrita algébrica eram e continuaram por longo tempo sendo o que foi classificado por 

Nesselmann (1842, apud EVES, 2004, p. 206) como Álgebra retórica. Nessa fase da Álgebra, 

os argumentos da resolução de problemas são escritos em pura prosa, sem abreviações ou 

símbolos específicos. Na tentativa de simplificar a representação na solução dos problemas, 

Diofanto dá início ao que Nesselmann (1842, apud EVES, 2004, p. 206) classificou como 

Álgebra sincopada, com a adoção de algumas abreviações para quantidades e operações que se 

repetem com mais frequência. Dessa forma, estavam criadas as condições para o 

desenvolvimento de um dos aspectos que segundo Chevallard (1984) é fundamental no trabalho 

algébrico e que cremos ser importante levar em consideração nessa pesquisa: o aspecto de 

memória, aquele que permite o tratamento da informação sem que se perca de vista objeto 

trabalhado. Segundo Robinet (1989); 

“O termos desconhecido é definido por Diofanto como contendo um número 

indefinido de unidades, que ele representa por ' . Por outro lado x2 é representado 

por , x3 por K, x4 por , x5 por K, x6 por K K. Diofanto escreveu   










 o
MK  para x3 + 13x2 + 5x + 2, omitindo o sinal + e os números são 

formalizados por grupos de letras e símbolos” (ROBINET, 1989, p.3) 

 

O avanço no desenvolvimento da Álgebra sincopada, segundo Eves (2004) e Robinet 

(1989), se dá com a contribuição da matemática Indiana, onde  se registram as primeiras 

simplificações:  

[...] A incógnita é designada por palavras abreviadas: rupa” (abreviada por “ru”) 

designa o número que não é coeficiente da incógnita; caroni (abrevidada por “c”) 

colocada na frente de um número designa a raiz quadrada desse número; yavat-tavat 

(abreviado por “ya”) designa a incógnita; yavat-varga indicado “yav” para o quadrado 

da incógnita. Para designar outras incógnitas, eles consideravam as abreviações de 

nomes de cores: “Ca” para calaca, que quer dizer “preto”, designa a segunda incógnita, 

por exemplo.  

Em regra geral, os indianos utilizam seu formalismo para matematizar pequenos 

problemas, muitas vezes apresentados como contos, mas eles operam relativamente 

pouco sobre a escrita simbólica e seus argumentos se baseiam essencialmente sobre o 

discurso. (ROBINET, 1989, p. 4) 
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Embora a matemática Indiana não tenha desenvolvido uma representação para a 

igualdade o aspecto relacionado à equivalência, que permite realizar transformações na 

representação do objeto sem perder seu significado, parece já estar presente nos seus trabalhos, 

da mesma forma que se observam os primeiros indícios da sistematização com os trabalhos de 

Brahmagupta e Bhaskara (EVES 2004 e ROBINET 1989) no desenvolvimento de técnicas que 

levam à solução de equações do segundo grau.  Segundo Robinet (1989), para escrever 

igualdades como 0x2 + 10 x - 8 = x2 + 0x + 1 Brahmagupta usava a seguinte notação:  

yav 0    ya 10   ru 
o

8  

yav 1   ya 0   ru 1 

Robinet (1998 p. 5) explicita que o círculo acima do número oito indica que o mesmo é 

negativo e que a disposição dos dados em linhas diferentes evidencia a preocupação com a 

acomodação dos dois conjuntos de objetos na inscrição, da mesma forma que o sinal da 

igualdade separa os dois conjuntos de informações consideradas equivalentes na Álgebra 

moderna.  

Os princípios da generalização também já podem ser observados nos escritos de 

Bhaskara. Citando Cajori (1928), Robinet (1989) destaca: 

"Com Bhaskara (século XII), existe um progresso no tratamento das escritas 

simbólicas e no tratamento das equações do segundo grau. Por exemplo, sempre 

citando o livro de Cajori, encontramos: Se temos 3 desconhecidos, 5 pretos, 7 azuis 

todos positivos, quanto teremos com 2 negativos, 3 e 1 do mesmo, respectivamente, 

adicionados ou subtraídos?  

ya 3  ca 5 ni  7                 soma                            ya 1 ca 2 ni  6  

ya 
o

2  ca 
o

3  ni 
o

1                 diferença                       ya 5 ca 8  ni 8."  

O que significa dizer, em linguagem moderna, A =  3x + 5y + 7z e B = -2x-3y-z  A + 

B = x + 2y + 6z  e  A – B  = 5 x + 8 y + 8z. Podemos conjecturar que existe aqui uma 

preocupação de estabelecer resultados sobre as escritas. (ROBINET, 1989, p. 5) 

 

Temos nesse exemplo uma indicação das técnicas operatórias com polinômios, uma das 

ferramentas fundamentais nos trabalhos envolvendo a Álgebra escolar e que podemos associar 

ao aspecto da generalização com as operações numéricas em nosso sistema escolar. 

Os aspectos relacionados à generalização ficariam situados a partir da contribuição de 

matemáticos árabes, como Al-Kowarizmi, Al Karagi, Al Samaw’-al, entre outros. A escrita 

algébrica na matemática árabe é predominantemente retórica e assim sua maior contribuição 

está ligada ao estudo das equações, operando com as ferramentas da Aritmética sobre o 

desconhecido.  Estabelecem-se aqui os princípios para a solução das equações de forma geral e 

não na solução de problemas particulares como ocorria na matemática de Diofanto.  
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Etimologicamente a origem da palavra Álgebra está associada à palavra al-jabr, 

expressão que compõe o  título Hisâb al-jabr w’al-muqâ-balab da obra de Al-Kowarizmi, 

“título traduzido literalmente como “ciência da reunião e da oposição” ou mais livremente, 

como ciência da transposição e do cancelamento” (EVES 2004 p.266). Da mesma forma que 

na matemática indiana, não se observa a utilização de uma representação para a igualdade, mas 

temos nessa etapa da evolução o estabelecimento do aspecto de equivalência da igualdade que 

será fundamental para a formulação da Álgebra moderna. 

Pode-se atribuir à matemática árabe as primeiras tentativas de formulação de uma 

definição para Álgebra e,  segundo Robinet (1989), ao matemático Al Samaw’-al o conceito de 

que "o algebrista deve  operar sobre os desconhecidos por meio de todos os instrumentos 

aritméticos, como a Aritmética opera sobre os números” (ROBINET, 1998, p. 7), podendo-se 

atribuir a Al Kayyam uma das primeiras definições para a Álgebra como  “... [c’] uma arte 

científica, cujo objeto é o número inteiro e as grandezas mensuráveis, como desconhecidos, 

mas se referindo a uma coisa conhecida pela qual podemos determiná-los; ...” (ROBINET, 

1998, p. 7). Ainda de acordo com Robinet (1989), podemos considerar que Al Kayyam criou 

as condições de passagem para uma segunda etapa na história do cálculo algébrico que ocorre 

a partir do século XV.    

A busca por estratégias que permitissem a escrita da informação trabalhada durante a 

resolução dos problemas pode ser considerada a maior barreira a ser ultrapassada para que a 

Álgebra se estabelecesse, não só como área de conhecimento matemático, mas como uma 

linguagem que permite a comunicação das informações sem dubiedades segundo Chevallard 

(1984), Robinet ( 1989).  

Observamos aqui que Duval (2011) explicita que um registro de representação semiótica 

só tem sentido se permitir a sua substituição por outros registros sem perder significado. Assim, 

considerando a afirmação de Duval, esse estudo da gênese do cálculo algébrico conduz a 

ponderar que o desenvolvimento do sistema de representação algébrico se inicia com Diofante 

e é parcialmente desenvolvido pela matemática Indiana, começando a ser delineado de forma 

definitiva com os trabalhos de Viète e Descartes com a publicação de suas obras, como podemos 

observar no extrato que segue.  

 “In artem analytican isgoge (Viète 1591), [...] introduziu a prática de se usar 

vogais para representar incógnitas e consoantes para representar constantes. A 

convenção atual de se usar as últimas letras do alfabeto para indicar as incógnitas e as 

primeiras para indicar constantes foi introduzida por Descartes em 1637.” (EVES 

2004 p. 309).     
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Essa nova notação cria as condições para o estabelecimento dos aspectos relacionados 

à generalização e linguagem da Álgebra. Graças a Viète passamos de estudo de problemas 

isolados a classes de problemas, e dessa forma estabelecem-se os princípios para o 

desenvolvimento do aspecto relacionado à Álgebra como estrutura.  É na simplificação das 

soluções  que se encontra o maior avanço. Comparando os tratamentos dados  ao problema 

“Dividir um número conhecido em dois números,  dada a diferença entre eles” (ROBINET 1989 

p. 3).  

Robinet (1989) destaca que, enquanto Diofante se apoiava na solução de um caso 

particular, Viète demonstra que conhecendo A e a diferença B, considerando os números 

procurados como C o menor e D o maior, podemos obtê-los11 pela relação;
2

BA
C


  e D = 

A – C, tratamento que “só foi possível pela  introdução de letras para designar as 

indeterminadas.” (ROBINET, 1989, p.12)  

O desenvolvimento da Álgebra simbólica, “em que as resoluções são expressas por uma 

espécie de taquigrafia matemática formada de símbolos que aparentemente nada tem a ver com 

os entes que representam” (EVES 2004 p. 206) se implanta com o rápido desenvolvimento de 

uma simbologia própria. Contribuíram para que isso acontecesse os estudos que permitiram o 

desenvolvimento de uma teoria das equações, “o que hoje escrevemos  A
df

fhd




 )(

 

foi escrito 

por Viéte da seguinte forma: 





























D  F

  

  

DinF

DinH

 aequabitur A” (ROBINET, 1989, p. 9) e dessa forma 

criaram-se as condições para o estabelecimento dos aspectos de equivalência e estrutura da 

Álgebra. 

 Esse desenvolvimento se deu com a contribuição de muitos outros  matemáticos além 

dos já aqui citados. Segundo Robinet (1989) o primeiro a fazer  uso dos parênteses ou chaves 

foi Bombelli, “em 1728, L.Euler e D.Bernoulli usam sistematicamente os parênteses, que serão 

definitivamente adotados com o uso das  máquinas de escrever” (ROBINET, 1989, p. 10). A 

                                                           

11 Sendo C o menor e D o maior e a soma de C e D igual a A e a diferença B temos








BCD

ACD
, logo 2C = A – 

B, o que equivale a 
2

BA
C
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notação exponencial, que foi inicialmente utilizada por Chuquet, se impõe por meio do trabalho 

de Descartes e o sinal de igualdade "=" foi introduzido por Robert Recorde em 1557.  

Para esse estudo consideramos algumas pesquisas que foram desenvolvidas nos dez últimos 

anos e que mostram, mais particularmente, as dificuldades encontradas pelos estudantes na 

aprendizagem da Álgebra. Na sequência apresentamos uma breve descrição de algumas 

pesquisas sobre o processo de ensino e aprendizagem da Álgebra que tem impulsionado o 

desenvolvimento de outras pesquisas na área. 

 

1.2. Panorama das pesquisas envolvendo o processo de ensino e aprendizagem da Álgebra 

Escolar 

 

Na busca por traçar um panorama que permitisse conhecer os diferentes trabalhos 

relacionados à aprendizagem em Álgebra, efetuamos um levantamento das diferentes pesquisas 

relacionadas, mais particularmente, às dificuldades de aprendizagem desse conteúdo. 

Observamos um amplo espectro que vai da utilização de padrões com o objetivo de levar 

o estudante à generalização, aspecto da generalização, de propriedades Aritméticas à 

comparação dos discursos dos estudantes na discussão de conceitos relacionados ao 

infinitésimo, passando pela busca de compreensão das concepções dos professores sobre o 

significado da Álgebra. Entretanto, para a análise dos diferentes aspectos, da forma proposta 

em nossa pesquisa, quando consideramos a questão da aprendizagem da Álgebra, não 

encontramos trabalhos que abordassem essa temática, de forma direta, como a aqui considerada. 

Alguns trabalhos, que descrevemos abaixo, nos auxiliaram na identificação de algumas 

dificuldades associadas aos diferentes aspectos da Álgebra por nós considerados.  

Assim, em um trabalho publicado em 2006, Ponte (2006) pondera sobre a dificuldade 

dos estudantes em relação à aprendizagem da Álgebra e identifica que ela estaria no momento 

em que ocorre a passagem da Aritmética para a Álgebra, destacando o aspecto da Álgebra como 

linguagem relacionada com o desenvolvimento de um raciocínio algébrico. O autor também 

analisa o papel dos padrões nessa passagem como forma de gerar as condições para a 

generalização dos objetos relacionados à contagem, aspecto da generalização.  

A utilização de padrões e sequências Aritméticas, relacionada ao aspecto de 

generalização, também é analisada na dissertação de mestrado defendia por Grecco (2008) que 

destaca: 

 Assim, um dos objetivos dessa pesquisa é verificar se a introdução ao pensamento 

algébrico a partir do uso de sequências Aritméticas e padrões apresentados na forma 
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de problema pode trazer algum benefício ao pensamento algébrico, em particular a 

dois de seus componentes: a generalização e a construção e utilização de expressões 

algébricas. (GRECCO, 2008, p.19).  

 

Observamos, ainda, que em sua tese Sant’anna (2008) utiliza os números racionais como 

instrumentos de introdução à Álgebra e observa a presença do que podemos relacionar ao que 

definimos como sendo os aspectos de generalização, estrutura e equivalência, tanto da 

igualdade quanto a dos ostensivos (p. 222), tomando como base os trabalhos de Kathaleen Hart 

e Hung-Hsi Wu, nos quais a autora buscou investigar o conceito de fração, identificando esse 

número na reta numerada. A conclusão, segundo a autora, é de que:  

O conceito de fração quando colocado como medida de comprimento de segmento de 

reta facilita a passagem dos números inteiros para os números fracionários permitindo 

trabalhar a generalidade. Deste modo, se vai desenvolvendo no aluno a capacidade de 

abstração. Este desenvolvimento cem, mais tarde, facilita a passagem do campo 

aritmético para o campo algébrico ( SANT’ANNA, 2008, P. 223). 

 

 A pesquisa segue uma tendência identificada por Chevallard (1984) sobre o uso dos 

racionais na introdução da Álgebra no programa francês que é o da utilização dos números 

racionais como forma de trabalhar ideias associadas às equivalências, da igualdade e entre 

ostensivos utilizando de forma progressiva para permitir a passagem da Aritmética para a 

Álgebra. 

Um outro trabalho analisado é o de Santos (2004) que desenvolveu um estudo com 

estudantes e professores, objetivando investigar suas concepções sobre a linguagem algébrica 

comparando com a prática no processo de ensino aprendizagem da Álgebra. Baseando-se 

inicialmente num questionário aberto, seguido de entrevistas semi–estruturadas, tomou como 

referencial teórico da pesquisa a teoria sócio-histórica de Vygotsky, apoiando-se também nos 

obstáculos didáticos e epistemológicos de Bachelard e na teoria dos campos conceituais de 

Vergnaud. Adotando como concepções para a Álgebra as definidas por Usiskin (1995), 

Fiorentini et al (1993) e Lins (1997) a autora procurou relacionar essas concepções com as 

apresentadas pelos professores com sua prática pedagógica, o que a levou às seguintes 

conclusões: “As professoras enfatizaram o caráter instrumental da Álgebra [...] Entretanto, não 

deram evidência de que sabiam usar as aplicações da Álgebra no ensino da matemática” 

(SANTOS, 2004, p. 131, 132). A autora destaca, ainda, que a percepção da Álgebra como 

generalizadora da Aritmética, mas destaca que a excessiva “manipulação mecânica de símbolos 

no ensino da Álgebra, pode produzir de um lado uma falsa sensação de facilidade e de outro 

uma impressão muito forte de inutilidade (ibidem)”.  
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Um outro trabalho associado à aprendizagem da Álgebra é o de Figueiredo (2007) que 

em sua tese procura identificar os saberes e concepções de educação algébrica e, para isso, 

analisou avaliações realizadas por alguns estudantes de Licenciatura em Matemática e em 

seguida os entrevistou, bem como seus professores. Apoiando-se nas pesquisas desenvolvidas 

por Brown (1988), Bell (1980), Kieran (1992), entre outros, destaca que parte das dificuldades 

dos estudantes se relaciona ao papel da igualdade e ao aspecto de equivalência, mesmo se não 

utiliza a palavra aspecto como indicativo de um resultado e da soma como um operador. 

Concluímos, a partir dos dados coletados nas entrevistas e resultados das avaliações, que a 

concepção sobre a Álgebra predominante entre esses estudantes é a de Aritmética generalizada. 

Outro trabalho é o de Shai e Sfard (2012) que desenvolveram uma pesquisa com um 

grupo de seis pares de estudantes de uma escola israelense que cursam o equivalente a nosso 

Oitavo Ano do Ensino Fundamental - Ciclo II. O aspecto da Álgebra como sendo uma 

linguagem “universal” é ressaltado logo na introdução do artigo, mesmo se os autores não 

utilizam essa nomenclatura, destacando o caráter generalista das representações algébricas. 

Como exemplo destacam a propriedade distributiva expressa pela igualdade a (b + c) = ab + ac 

para generalizar as operações da Aritmética e o papel que ela desempenha quando é preciso 

responder a questões associadas à solução de uma equação: “O pensar algébrico começa quando 

se inicia a relação entre processos numéricos sistematizada na busca para a generalização ou 

em uma tentativa de resolver equações” (SHAI e SFARD 2012 p. 64)  

Assim, procurando identificar como se dá o surgimento da Álgebra a partir dos 

conhecimentos aritméticos que os estudantes que participam da pesquisa já possuem, os autores 

partiram da hipótese que nas fases iniciais, quando é feita a introdução da Álgebra, podemos 

considerar que estamos trabalhando com uma meta-Aritmética e que a Álgebra poderá surgir, 

emergir a partir dos discursos oriundos de padrões internos as operações da Aritmética. 

Segundo os autores: 

A formalização através da Álgebra é um processo que visa aumentar a eficácia de uma 

comunicação da meta-Aritmética. Este objetivo requer três tipos de ação: 

disambigualização aquele que previne da possibilidade de interpretações diferentes 

de uma mesma expressão por interlocutores diferentes; estandardização 

(padronização), necessária para assegurar que todos os interlocutores sigam o mesmo 

processo de comunicação; e compressão, com a utilização de expressões concisas 

facilmente manipuláveis, sem a necessidade de longas receitas, que levem à solução 

ou representação dos conhecimentos de ideias matemáticas”. (SHAI e SFARD p. 

63 tradução nossa). 

 

Outro estudo é o de DONG, JOAN, e SFARD (2012) que investigaram o impacto da 

língua natural na aprendizagem dos estudantes em matemática no discurso sobre a infinidade. 

Nessa pesquisa os autores fizeram uma comparação dos discursos desenvolvidos por estudantes 
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do Ensino superior que falam o idioma inglês e estudantes que falam o idioma coreano. O 

objetivo era o de traçar um paralelo entre a diferença e a maneira que as falas dos dois grupos 

interferiam no discurso matemático sobre o tema e, para isso, foram coletadas 132 avaliações 

de estudantes que falavam o idioma inglês e 126 dos que falavam coreano, sendo selecionados 

vinte representantes de cada grupo para entrevistas. Os pesquisadores constataram que no 

idioma coreano, ao contrário de inglês, há uma desconexão entre os discursos na língua natural 

e matemático sobre infinidade. Nesse idioma a palavra matemática para infinidade não é uma 

versão formalizada de uma palavra cotidiana, mas de um som de novela, inspirada por um termo 

chinês para a infinidade.  

Os autores observaram que apesar dos níveis comparáveis do desempenho matemático, 

havia, certamente, uma dissimilaridade visível entre os discursos matemáticos sobre a 

infinidade de estudantes nos dois grupos. No geral, destacaram que os estudantes não 

conseguiram desenvolver um discurso matemático bem estruturado sobre a infinidade. Segundo 

os autores o discurso matemático dos estudantes que falam o idioma inglês, era predominante 

processual, isto é, o dos estudantes que falam coreano, de uma maneira geral apresentaram uma 

fala superficial descrevendo as estratégias que permitiriam chegar ao infinitésimo, o que 

caracteriza um discurso mais próximo do matemático formal. 

Destacamos, ainda, a pesquisa de Araujo (2009), que utilizando a Teoria Antropológica 

do Didático (CHEVALLARD, 1999) desenvolveu um estudo com o objetivo caracterizar e 

comparar as praxeologias utilizadas na França e no Brasil para o ensino de equações do 1º grau. 

Para isso,  desenvolveu uma análise teórico-didático sobre a forma com que o ensino de 

equações é tratado nos dois países, examinou os programas de ensino, livros didáticos e 

desenvolveu estudos experimentais junto a estudantes nos dois países. Os resultados indicaram 

que em ambos os países o ensino de equações do 1º grau é justificado como uma ferramenta 

para resolver problemas e não tem sua organização matemática devidamente caracterizada nos 

documentos oficiais.  

Outra pesquisa é a de Gil (2008), que em sua dissertação de mestrado buscou analisar 

as dificuldades no estudo dos conceitos e procedimentos algébricos a fim compreender melhor 

o entendimento das dificuldades apresentadas. Para seu desenvolvimento foram aplicados três 

blocos de testes para estudantes do Oitavo Ano do Ensino Fundamental seguidos de uma 

entrevista para a qual foram escolhidos estudantes que apresentaram diferentes desempenhos. 

Entrevistaram-se, também, alguns professores, entre eles o da turma observada, com o objetivo 

de compreender o ponto de vista desses atores envolvidos no ensino sobre as dificuldades no 

ensino da Álgebra.  
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A partir dos dados coletados a autora conclui que é a falta de conhecimentos trabalhados 

em anos anteriores, que no momento da passagem da Aritmética para a Álgebra estão 

relacionados a procedimentos aritméticos que procedem ao contexto algébrico. 

 Aqui, fazemos uma rápida comparação com os aspectos utilizados na nossa pesquisa, 

pois essa falta de conhecimentos pode ser relacionada com os aspectos de memória e 

equivalência da igualdade, atribuindo parte das dificuldades a falhas nesses conhecimentos 

relativos às propriedades das operações da Aritmética que estudantes trazem consigo, 

dificuldade que poderíamos associar ao aspecto de estrutura dessas operações. 

Voltando ao trabalho de Gil (2008) observamos que, segundo a autora, uma das falas 

comumente observada nas entrevistas com os professores está relacionada a essa falta de 

conhecimentos anteriores, destacando também a dificuldade na interpretação de problemas 

ditos algébricos, onde se exige a tradução da linguagem corrente para a simbólica. Aqui, 

novamente associamos ao nosso trabalho, pois esses entraves podem ser relacionados aos 

aspectos de linguagem e generalização, bem como a relação entre a Álgebra e a Aritmética, 

indicando, assim, dificuldades relativas à passagem da Aritmética para a Álgebra.   

As pesquisas relatadas acima reforçam pontos considerados como sendo cruciais para a 

nossa pesquisa, mais particularmente, no que se refere ao momento em que se dá a introdução 

da Álgebra escolar. Observa-se que a utilização de sequências e padrões é considerada por esses 

pesquisadores como fundamental nessa etapa da aprendizagem. Entretanto, partimos da 

hipótese de que a utilização desse tipo de estratégia é importante, mas leva em conta apenas o 

aspecto da generalização supondo que os outros já tenham sido apropriados adequadamente 

pelos estudantes.  

Assim, embora tenha sido possível destacar nesses estudos alguns dos aspectos, 

observamos a falta de relação aparente entre os mesmos, que consideramos prejudicial à 

compreensão do problema pesquisado. Dessa forma, na sequência, justificamos a nossa 

pesquisa assim como seu ineditismo em relação aos trabalhos anteriormente realizados. 

 

1.3. Nossa pesquisa. Justificativa da escolha à luz da proposta de passagem da Aritmética 

para a Álgebra segundo Chevallard (1984, 1989, 1990) e estudos de Robinet (1984) 

 

A Álgebra não se restringe a uma generalização da Aritmética. Constitui, sim, uma área 

de conhecimento que, entre outras origens, tem como fundamento a geometria Grega, na qual 

encontramos as primeiras demonstrações de identidades como (a+b)2= a2 + b2 + 2ab. 
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A principal obra de Viète relacionada à Álgebra se chamava In artem analytican isgoge, 

o que ressalta a visão do autor sobre um dos aspectos fundamentais desse ramo de conhecimento 

- o aspecto de análise. 

Ao analisar o ensino da Álgebra na França, Chevallard (1989) destaca a ênfase dada às 

técnicas operatórias para a realização de tarefas relacionadas aos objetos dessa disciplina 

considerando que “[...] “as regras” desta manipulação são imotivadas, meramente formais, que 

se exprimem por instruções padrões como desenvolver, fatorar, etc.”  (Chevallard 1989 p.47). 

Segundo o autor, isso acarreta a falta de adaptação do cálculo algébrico trabalhado 

principalmente no “collège” (11-14 anos) em situações novas que surgem a cada nova etapa 

desse ensino. Assim, buscando compreender esse problema ele se questiona se “[...] é possível 

definir e realizar um sistema de ensino que determine uma relação institucional, no que se refere 

ao algébrico, mais idônea em relação às tarefas às quais a Álgebra será empregada 

principalmente no “lycée” (15-17 anos) ( CHEVALLARD, 1989, p. 49)”  

A resposta a essa questão, segundo o autor, pode ser encontrada no desenvolvimento de 

atividades que permitam a modelagem de problemas ou situações tanto externas como internas 

da matemática, ao mesmo tempo em que se busca criar as condições para que se permita o 

acesso à Álgebra. Observamos, ainda, que a esse respeito Gàscon (1994) ressalta que a criação 

de modelos é um tipo de atividade matemática ligada à Álgebra elementar que possui 

características como: permitir o estudo de problemas aritméticos, geométricos, estatísticas, etc.; 

desenvolver uma simbolização global das relações entre os dados e as incógnitas do problema; 

formular uma linguagem simbólica que permita interpretar funções de diversas variáveis, 

funções essas que desempenhariam o papel dos modelos algébricos para representar o 

problema. 

Nos parece importante apresentar aqui um exemplo proposto por Chevallard:  

Um comerciante compra uma peça de pano ao preço de 4 francos o metro, mede-o e 

revende da seguinte forma: o quinto a 8 francos o metro, o quarto a 7 francos o metro, 

o resto a 6 francos o metro, obtendo assim um lucro de 424 francos. Qual era o 

comprimento da peça de pano? (Chevallard 1989 p. 64) 

 

Chevallard (1989) ressalta que o problema acima poderia ser resolvido pela Aritmética 

tradicional utilizando a regra da falsa posição da seguinte forma:  

Suponhamos que a peça pano tivesse 20 metros. Como o preço de compra é de 4 francos 

então o valor gasto seria 4 x 20 = 80 francos. 

O valor obtido pela venda seria: 

cos13320
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, ou seja 
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8 x 4 + 7 x 5 + 6 (20 - 4 - 5) = 133 francos,  

Logo o lucro obtido seria 133 - 80 = 53 francos, o que é 8 vezes menor que o lucro 

real. Portanto, a peça de pano mediria 8 x 20, ou seja, 160 metros.  

A modelagem algébrica, nos permite escrever esse problema da seguinte forma: 

Considerando x como o comprimento do tecido, obtemos a seguinte equação: 

4244
45

.6
4

.7
5

.8 















 x

xx
x

xx
, cuja manipulação algébrica resulta em x = 160 

metros, respondendo, assim, a questão.   

Segundo Chevallard (1989) o que amplia o potencial da Álgebra são os parâmetros, 

variáveis cujos valores são supostamente conhecidos. Em termos mais precisos, a introdução 

dos parâmetros faz passar de uma modelagem “Aritmética”, onde os enunciados da linguagem 

comum estão relacionados unicamente ao cálculo sobre números, a modelagem algébrica onde 

os enunciados em linguagem natural geram expressões literais, sobre as quais se opera o cálculo 

algébrico, permitindo a construção de conhecimentos sobre o sistema modelado. 

Para justificar a afirmação acima, vejamos outro exemplo proposto por Chevallard: 
Considere dois ímpares consecutivos, como 5 e 7. Sua soma, 12, é par, conforme o 

esperado; mas também é um múltiplo de 4. O exame de outros pares de ímpares 

consecutivos (3 + 5 = 8, 9 + 11 = 20, 13 + 15 = 28, etc.) nos conduz à mesma 

observação, parecendo ser uma conjectura razoável, que poderia ser considerada uma 

generalização. Algebricamente, os números ímpares sucessivos podem ser modelados 

por 2k + 1 e 2k + 3, onde k é um natural qualquer. A soma desses números é dada por 

c = (2k + l) +(2k+3) = 4 k + 4 = 4 (k + l) expressão que mostra, como esperado, que 

c é um múltiplo de 4. (CHEVALLARD, 1990, p. 21)  

 

Esse entre outros exemplos apresentados por Chevallard demonstram o potencial da 

Álgebra como produtora de novos conhecimentos. Observarmos pelo exemplo acima que a 

soma de qualquer par de ímpares consecutivos será um múltiplo de 4, independente do valor do 

parâmetro k, conhecimento novo obtido a partir da modelagem que pressupõe uma conversão 

do registro de representação em língua natural para o registro de representação algébrica, 

conforme definição de Duval (1995) e na sequência um tratamento que possibilita a resolução 

da situação proposta. 

Partindo do pressuposto que a modelagem permite a construção de conhecimento, 

acreditamos que poderia ser utilizada na formulação de novos conceitos, ao invés de apresentá-

los prontos.  

Como destaca Chevallard (1984) a origem dos chamados números inteiros não foi uma 

invenção para justificar situações práticas como a criação de uma escala para medir o nível do 

mar ou a elaboração de uma escala para o termômetro, mas sim para responder a questões 
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internas da matemática - como a insuficiência dos números Naturais – e outras questões como: 

qual a solução para  equações como x + 12 = 5? 

Assim, nos parece que a discussão gerada na formulação de respostas a questões como 

essa permitiria “A passagem da visão “operacional” do sinal “menos” a uma visão “predicatória 

(estrutural)”, marcando a passagem da concepção de uma expressão numérica literal como 

sequência de operações a efetuar, à uma concepção formal” (CHEVALLARD 1990  p. 17), o 

que auxiliaria na formulação de uma prática algébrica satisfatória.  

As observações acima destacadas dos trabalhos de Chevallard nos conduziram a propor 

um estudo no qual identificamos os aspectos de memória, linguagem, equivalência da 

igualdade, equivalência entre ostensivos, generalização, análise e estrutura, que surgem na 

história da gênese do cálculo algébrico e, de certa forma, são utilizados nos trabalhos em 

Educação Matemática, para fazer um diagnóstico de quais aspectos dificultam a passagem da 

Aritmética para a Álgebra na educação básica no Brasil. 

Na sequência apresentamos os objetivos, a problemática e a metodologia da pesquisa. 
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2. OBJETIVOS, PROBLEMÁTICA, QUESTÕES DE PESQUISA E 

METODOLOGIA 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

O desempenho dos estudantes nas diversas avaliações institucionais, em particular nas 

macro avaliações estaduais e federais no Brasil, tanto oficiais quanto as informalmente 

realizadas, demonstram as dificuldades dos egressos de nosso sistema de ensino no que diz 

respeito ao ensino da Matemática. 

Um relato mais específico dessa situação pode ser encontrado no relatório Pedagógico 

2010, do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, que 

analisa os resultados obtidos pelos estudantes em nosso Estado.  

Nesse relatório são definidos os critérios para a formulação da avaliação-prova, levando 

em consideração o desempenho dos estudantes em função das expectativas de aprendizagem 

que são estabelecidas no currículo por meio dos conteúdos, competências e habilidades, como 

podemos verificar no extrato que segue:  

[...] agrupados em quatro níveis de proficiência – Abaixo do Básico, Básico, 

Adequado e Avançado – definidos a partir das expectativas de aprendizagem 

(conteúdos competências e habilidades) estabelecidos para cada ano e disciplina no 

Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2011, p. 6) 

 

A descrição dos critérios usados na formulação das questões que fazem parte do 

processo de avaliação pode ser encontrada no documento Matrizes de referência para avaliação, 

SARESP 2010, documento que, segundo as instituições envolvidas, serviu de base para a 

elaboração das provas. De acordo com esse documento, os estudantes são avaliados levando 

em consideração os grupos de competências, classificadas em: para observar, grupo 1, para 

realizar, grupo 2, e para compreender, grupo 3. 

Consideramos um exemplo de habilidade, indicada em cada grupo, associada à Álgebra. 

No grupo “competência para observar” encontramos a habilidade H05, “Identificar a expressão 

algébrica que expressa uma regularidade observada em uma sequência de números ou figuras 

(padrões)” (São Paulo, 2010, p.80). No grupo “competência para realizar” encontramos a 

habilidade H13, “Simplificar expressões algébricas que envolvam produto notáveis e 

fatoração”, e no grupo “Competência para compreender” encontramos, de modo geral, 

habilidades com ênfase dada na resolução de problema e relacionados aos conteúdos equação 

do primeiro e do segundo grau, e sistema de equações de primeiro grau, pois são objetos de 

estudo da Álgebra para o Ensino Fundamental e são destacados como aqueles cujos objetivos 
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parecem não estar sendo atingidos, pelo menos quando consideramos os resultados da avaliação 

SARESP.   

O relatório apresenta as análises de questões relacionadas com a habilidade avaliada e 

dentre essas análises destacamos a seguinte consideração:  

A introdução da linguagem algébrica é um dos passos mais importantes da formação 

escolar matemática do aluno: o momento introdutório trabalha com a passagem do 

concreto para o abstrato – concreto aqui entendido como o aprendizado 

contextualizado dos números, suas propriedades, operações, procedimentos e 

algoritmos numéricos (Aritmética) e, abstrato para falar das letras, símbolos, 

variáveis, modelos, fórmulas, algoritmos e procedimentos algébricos. Esta passagem 

é um momento de transição que exige cuidado do professor e amadurecimento do 

aluno (no caso, grau de abstração). Em geral o que ocorre é que nossos alunos recebem 

uma Álgebra já pronta, descontextualizada, e recheada de símbolos e incógnitas que 

não fazem o menor sentido para os alunos. A linguagem algébrica não é um 

amontoado de regras e de instruções “siga este modelo”; ela precisa ser construída 

com o aluno até que ele seja capaz de atribuir significado e saiba expressar as relações 

entre as variáveis.  (SÃO PAULO, 2011, p. 152)  

 

Na sequência do relatório são destacados os quatro níveis de proficiência do SARESP, 

que são ainda classificados em insuficiente e suficiente, sendo o suficiente subdividido em 

básico e adequado. Na figura 5 temos um quadro que apresenta um resumo da descrição dos 

níveis adotados nessa avaliação. 

 

FIGURA 5 – Descrição dos níveis de proficiências adotados na avaliação oficial do Estado de São Paulo –  

                      SARESP 2010 

 

FONTE: Relatório SARESP 2010, p. 6 

 

Para essa classificação é construída uma única escala de proficiência, ordenada de forma 

crescente, permitido acompanhar o desempenho dos estudantes ao longo da Educação Básica: 

Ensinos Fundamental e Médio.  

[...] os pontos 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, e 425, 

escolhidos a partir do ponto de nível de proficiência igual a 250, média do 9º ano do 

Ensino Fundamental no Saeb 1997, em intervalos de 25 pontos (meio desvio-padrão). 

(SÃO PAULO, 2011, p. 5). 
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 Após a seleção dessa escala, é feita a distribuição de acordo com os níveis de 

proficiências definidos anteriormente e classificados conforme tabela abaixo, figura 6. 

  

FIGURA 6 – Níveis de proficiência de Matemática do SARESP 2010 

 

FONTE: Relatório SARESP 2010, p. 6 

 

O resultado das avaliações realizadas entre os anos de 2008 a 2010, são apresentados 

na página 209 do referido relatório, por meio do gráfico da figura 7.  

FIGURA 7 – Resultados do SARESP – Matemática – de 2008 a 2010. 

 

FONTE: Relatório SARESP 2010, p. 209 

 

 Nesse gráfico podemos visualizar o desempenho em Matemática dos estudantes nos quatro anos 

avaliados, ficando evidente que cerca de 85% dos alunos da sétima série não ultrapassaram o nível 

básico esperado, sendo que cerca de 40% estão abaixo desse nível. No que se refere aos estudantes da 

terceira série do Ensino Médio, temos cerca de 60% classificados abaixo do básico, o que equivale a 

uma pontuação inferior a 275, colocando-os dentro da faixa de alunos com nível de proficiência básico 

na sétima série, atual oitavo ano do Ensino Fundamental, Ciclo I. Isso nos leva a concluir que, em relação 
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aos conhecimentos desses estudantes em matemática, um grande número deles apresenta uma 

defasagem de, no mínimo, cinco anos. 

Finalmente, consideramos relevante ressaltar, apesar do documento não se referir a essa 

questão, que é importante pensar nas possibilidades futuras dos estudantes, pois atualmente 

muitos deles se interessam pelas novas tecnologias da informação e comunicação, e essas 

trazem também novas necessidades, principalmente no que diz respeito à capacidade de 

comunicação homem-máquina, que está associada ao desenvolvimento de algoritmos que criam 

as condições para que os estudantes tenham acesso a uma matemática mais complexa, como 

destaca House:  

Desenvolveram-se algoritmos que substituíram a manipulação de objetos pela 

manipulação de símbolos, capacitando assim as pessoas a elaborar uma matemática 

mais complexa, o que, em última instância, levou a novos progressos, tanto em 

matemática como nas matérias relacionadas (HOUSE, 1995, p. 4).  

Mas, para o desenvolvimento dos algoritmos que levam aos novos progressos em 

matemática, é preciso que existam pessoas qualificadas para esse trabalho e, certamente, esses 

estudantes podem ser os futuros desenvolvedores de tais tecnologias, sendo para isso necessária 

uma formação adequada, em particular, quando se consideram as noções de Álgebra.  

Após essa breve discussão sobre os resultados de uma macroavaliação, que mostra a 

dificuldade atual dos estudantes e que nos estimulou a realizar nossa pesquisa, introduzimos 

seu objetivos. 

2. 2. Objetivos 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar as relações institucionais existentes que criam as 

condições para a passagem da Aritmética para a Álgebra. Buscamos identificar: 

- Quais relações pessoais são desenvolvidas, no grupo pesquisado, via relação 

institucional; 

- Como elas evoluem, de forma a permitir essa passagem  

    

2.2.1. Objetivos específicos 

 

Como já foi explicitado anteriormente, pretende-se com essa pesquisa identificar quais 

relações pessoais foram desenvolvidas por um grupo de estudante dos Ensinos Fundamental e 

Médio em relação aos aspectos da Álgebra introduzidos no capítulo anterior e verificar se essas 

relações pessoais estão em conformidade com as relações institucionais existentes.  
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De forma mais específica: 

- Identificar, tomando como base um levantamento dos conteúdos trabalhados em 

algumas coleções de livros do Quinto ao Oitavo ano do Ensino Fundamental, as relações 

institucionais existentes que criam as condições para a passagem da Aritmética para a Álgebra; 

- Identificar entre os conhecimentos que compõem a relação institucional existente 

aqueles que facilitam a passagem da Aritmética para a Álgebra;  

- Identificar quais conhecimentos, institucionalmente trabalhados, correspondem 

àqueles do momento em que ocorre a introdução à Álgebra;  

- Identificar as relações pessoais desenvolvidas pelos estudantes que participaram da 

pesquisa, que permitam à passagem da Aritmética para a Álgebra, com ênfase no momento em 

que essa ocorre. 

Dessa forma, inicia-se a pesquisa, considerando a seguinte problemática, com os 

questionamentos que dela se originam.  

 

2.3. Problemática e questões de pesquisa 

O foco dessa pesquisa é identificar as relações pessoais desenvolvidas pelos estudantes 

com os objetos da Álgebra ao longo da formação escolar, em particular, na educação básica, no 

momento em que ocorre a passagem da Aritmética para a Álgebra.  

Considera-se que essa relação vai sendo construída ao longo da vida escolar do aluno e 

não apenas no momento em que se dá a introdução das primeiras noções associadas a ela, a 

partir de conhecimentos baseado nas operações numéricas dentro do quadro da Aritmética.  

Estudos bibliográficos desenvolvidos12 para essa pesquisa nos leva a identificar a 

introdução de aspectos relacionados à Álgebra a partir do Quinto Ano do Ensino Fundamental.   

Segundo estudos apresentados no quinto capítulo, é nesse momento que ocorre a 

introdução do trabalho com expressões numéricas básicas, no qual se define a prioridade da 

multiplicação em relação à adição e subtração, passagem essa que identificamos, por meio de 

pesquisa bibliográfica, ocorrer entre o Sétimo e Oitavo ano do Ensino Fundamental, ciclo II. 

Essa prioridade pode ser relacionada, com os aspectos estruturais da Álgebra, como ressalta 

Chevallard (1984). Também é nesse momento, por meio do tratamento dado à resolução dessas 

expressões, que se introduz aspectos ligados à relação de equivalência da igualdade e memória 

com a reprodução, a cada etapa, de termos não envolvidos nas operações realizadas.  

                                                           
12 Nesse estudo, apresentado no capitulo 5, analisamos alguns livros didáticos procurando identificara a relação 

institucional do estudante com os saberes matemáticos necessários na passagem da Aritmética para a Álgebra.   



60 
 

 

Observamos aqui que, segundo Chevallard (1984), esses aspectos são elementos 

fundamentais para o estabelecimento de uma relação consistente entre o estudante e os objetos 

da Álgebra.  

Dessa forma, a problemática da pesquisa está associada a um estudo sobre aspectos da 

Álgebra, por nós identificados, no momento da passagem da Aritmética para a Álgebra na 

educação básica. Nesse estudo buscamos compreender quais as consequências do não 

estabelecimento de uma relação pessoal satisfatória, por parte dos estudantes, com esses 

aspectos ou, ao contrário, se o desenvolvimento de um bom relacionamento facilita essa 

passagem.   

Dentre os aspectos da Álgebra, memória, linguagem, equivalência da igualdade, 

equivalência entre ostensivos, análise, generalização e estrutura, quais são trabalhados e que 

dificuldades são decorrentes do tratamento dado a eles no processo de ensino e aprendizagem.  

Isso conduziu a um questionamento mais refinado, a saber: 

- Quais conhecimentos são necessários para que ocorra a passagem da Aritmética para 

a Álgebra? 

- Quais as relações institucionais existentes que auxiliam a passagem da Aritmética para 

a Álgebra? 

- Quais as relações institucionais existentes que privilegiam os aspectos da Álgebra 

quando se considera os estudantes envolvidos na pesquisa? 

- Quais os tipos de tarefas que são propostas aos estudantes de forma a permitir a 

passagem da Aritmética para a Álgebra?  

- De que forma os aspectos de memória, generalização, equivalência da igualdade, 

equivalência entre ostensivos, análise, linguagem e estrutura são explorados nessas tarefas? 

- Quais as técnicas e tecnologias utilizadas na realização dessas tarefas? 

- Quais conhecimentos, de acordo com as expectativas institucionais brasileiras, são 

esperados, dos estudantes, no momento dessa passagem e qual o nível de conhecimento que lhe 

é associado?  

- Entre os conhecimentos necessários para essa passagem, quais estão associados à 

relação pessoal dos estudantes com a Aritmética e com a Álgebra? 

- Quais as relações pessoais efetivamente desenvolvidas pelos estudantes, com alguns 

objetos da Aritmética, que favorecem a passagem da Aritmética para a Álgebra? 

Para responder às questões acima, desenvolvemos uma pesquisa seguindo a 

metodologia que passamos a descrever a seguir. 
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2.4.  Metodologia 

 

A busca das respostas para as questões acima levantadas ocorreu em cinco etapas, assim 

definidas: 

Primeira etapa: Pesquisa didático-epistemológica, procurando definir o que é Álgebra, 

quais as relações institucionais e pessoais que devem ser desenvolvidas de forma a possibilitar 

a sua aprendizagem. Essa primeira etapa foi realizada por meio de uma pesquisa bibliográfica 

que, segundo Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, em especial, livros 

e artigos científicos. 

Segunda etapa: Levantamento dos aspectos relacionados ao ensino da Álgebra via 

análise de livros didáticos do Ensino Fundamental I e II, por meio de uma grade de análise 

desenvolvida buscando identificar: 

- Quais os tipos de tarefas são propostas aos estudantes, relacionadas às relações 

pessoais que se espera desenvolver, de forma a facilitar a aprendizagem da Álgebra; 

- Quais níveis de conhecimentos, conforme definição de Robert (1997, 1999), são 

necessários para a solução dessas tarefas; 

- Quais conhecimentos auxiliam o estabelecimento de uma relação pessoal do aluno 

com os objetos da Álgebra. 

Essa segunda etapa foi realizada por meio da pesquisa documental que, segundo Gil 

(2008), é parecida com a pesquisa bibliográfica, sendo que a diferença entre elas está na 

natureza das fontes, pois ela pode ser realizada por meio de materiais que ainda não receberam 

um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados em função dos objetos da pesquisa. 

Assim, além de analisar documentos de “primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, 

sindicatos, instituições etc.), é possível analisar aqueles que já foram processados, mas que 

podem receber outras interpretações.  

Terceira etapa: Formulação e análise a priori do teste diagnóstico, tomando como base 

as relações institucionais identificadas na pesquisa didático-epistemológica e análise dos livros 

didáticos das relações pessoais que se espera do estudante com os objetos da Álgebra.  

Quarta etapa: Aplicação do teste diagnóstico para grupos de estudantes do Quinto ano, 

do Ensino Fundamental ao Terceiro Ano do Ensino Médio. 
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O teste diagnóstico, para os estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, foi aplicado 

em uma escola privada de Mauá, cidade na região da Grande São Paulo. A escolha por essa 

escola se deve ao fato do pesquisador ter trabalhado durante muitos anos na instituição e de a 

grande parte dos estudantes ingressar nela no maternal e ali estudar até o final do Ensino Médio. 

Trata-se de uma escola organizada com corpo docente é estável, evitando, dessa forma, maiores 

interferências nos resultados - em particular, aquelas associadas às mudanças frequentes de seus 

professores. Os três professores que ministram a disciplina de Matemática pertencem ao corpo 

de funcionários há, pelo menos, oito anos. A instituição promove reuniões pedagógicas 

semanais onde os problemas enfrentados são discutidos e as decisões são tomadas de forma 

coletiva. O conjunto de estudantes, em sua grande maioria, ingressa na instituição na pré-escola 

e nela permanecem até o final do Ensino Médio e os pais são participativos tanto na formação 

de seus filhos quanto na relação que mantém com a instituição de ensino, o que garante uma 

relação institucional estável fundamental para o bom desenvolvimento das relações pessoais 

dos estudantes com os objetos de saber trabalhados. A estabilidade do corpo docente e discente, 

permite o estudo sobre o desempenho do grupo de estudantes, em relação aos aspectos da 

Álgebra aqui definido, uma vez que isso garante um trabalho com certa uniformidade e 

continuidade.  

Quinta etapa: Análise a posteriori do teste diagnóstico por meio da confrontação com 

a análise a priori em que participaram estudantes do Quinto Ano do Ensino Fundamental ao 

Terceiro Ano do Ensino Médio, da escola acima descrita.  

Dez turmas participaram da pesquisa, num total de 138 alunos. A pesquisa foi aplicada 

em horário extra-aula, por professores indicados pela instituição participante. Nem todos os 

pais e responsáveis autorizaram a participação de seus filhos. Na tabela 1 abaixo, temos a 

distribuição do número de estudantes em cada ano e a quantidades dos que responderam ao 

questionário de pesquisa. 

TABELA 1 - Número de estudantes que participaram da pesquisa   

Ano Escolar  Quinto Sexto  Sétimo Oitavo Nono Primeiro Segundo Terceiro  Total 

Total de alunos na sala 31 40 29 43 19 31 29 29 251 

Número de alunos que 

participaram 19 21 18 22 10 17 14 17 138 

FONTE: O autor (2015).   

 

Mesmo não tendo a adesão do total de estudantes, consideramos que conseguimos 

participação significativa, com cerca de 55% dos alunos respondendo às questões e, dessa 

forma, contribuir com a pesquisa. 
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Em função dos resultados obtidos pelos estudantes, foi possível identificar se existe uma 

melhora no desempenho na realização das tarefas, quando se trabalha de forma organizada e 

com a colaboração de professores, educadores, estudantes e pais.   

É importante explicitar ainda que, na busca das relações pessoais, os testes aplicados 

aos estudantes do Ensino Fundamental, Quinto e Sexto ano, foram compostos de três questões, 

que serão apresentadas e analisadas no capitulo 6. Nelas são propostas tarefas relativas à 

resolução de expressões numéricas envolvendo propriedades estruturais das operações em jogo. 

Na primeira expressão não se solicita a indicação da ordem de realização das operações, o que 

é pedido na segunda questão, na qual se demanda o apontamento de todas as etapas utilizadas 

na resolução. O objetivo é o de verificar a relação pessoal vinculada ao apontamento das 

operações efetuadas e a relação estabelecida com as propriedades estruturais das operações 

numéricas.  

Na terceira questão, ainda para o Quinto e Sexto ano, é solicitado ao estudante que 

escreva como se lê expressões envolvendo o produto de um número pela soma dois termos e o 

produto de uma soma por uma diferença. Nessa questão procura-se identificar a relação pessoal 

do estudante com o significado dos apontamentos utilizados. Embora se trate de apontamento 

envolvendo números essas notações nos remetem a propriedades estruturais da operação de 

adição e multiplicação na Álgebra.  

Espera-se que a relação pessoal do estudante, induzida pela relação institucional com o 

saber matemático transposto para o ensino, evolua à medida que esse avance nos anos 

subsequentes. Procurando identificar essa evolução, propomos para estudantes de anos ou séries 

seguintes o conjunto completo de questões. Com os mesmos objetivos dos itens a e b, na terceira 

questão é proposto no item c uma expressão envolvendo o quadrado da soma de dois termos, 

por se tratar de um conteúdo matemático introduzido no Sexto Ano. Creio que a compreensão 

desse tipo de apontamento indica a apreensão do objeto matemático representado, o que é 

fundamental na transição da Aritmética para a Álgebra. 

Na quarta questão procuramos identificar a relação pessoal do estudante com a 

igualdade como equivalência, além das propriedades estruturais das operações envolvidas. São 

propostas duas igualdades, sendo a primeira falsa e a segunda verdadeira. Por se tratar de 

expressões numéricas, é possível sua validação desenvolvendo ambos os lados operação, mas 

não se espera que o estudante tome essa iniciativa que, se adotada, não invalida, pelo contrário, 

demonstra o estabelecimento de uma relação satisfatória da igualdade como equivalência. 
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Na quinta tarefa, propomos duas questões Aritméticas formuladas de forma discursiva, 

o que habitualmente é denominado de “problemas” nos livros didáticos. A expectativa é que na 

medida em que os estudantes avancem nos anos escolares, eles desenvolvam uma forma de 

solução que se aproxime de uma solução algébrica com a utilização de modelagem do problema 

por meio de equações. Dessa forma, procura-se identificar o aprimoramento da relação pessoal 

do estudante com esse tipo de representação e em relação a essa noção matemática.  

A sexta questão foi formulada procurando levar o estudante a estabelecer generalizações 

sobre sequências que apresentam um padrão. O objetivo é o de verificar se o estudante 

desenvolveu uma relação pessoal que permita representar, de forma geral, a quantidade de 

“carinhas” de acordo com a posição “linha” em que essa se encontra. Esse é um dos aspectos 

identificados como fundamental em diversas pesquisas envolvendo o ensino e aprendizagem 

da Álgebra, em particular, nas pesquisas de Ponte (2006) e Grecco (2008). Por serem bastante 

intuitivas, as sequências elaboradas não permitiriam concluir que a relação pessoal do estudante 

com a habilidade de generalização esteja estabelecida. Por esse motivo, é proposto na sétima 

questão uma sequência envolvendo soma de frações, que segue a mesma linha adotada nas 

questões anteriores. A soma envolve operações numéricas, mas sua realização exige que o 

estudante tenha desenvolvido uma relação com o aspecto da generalização da Álgebra.   

As questões foram elaboradas buscando identificar se na relação pessoal do estudante 

com o conhecimento matemático estão presentes os aspectos da Álgebra relacionados 

anteriormente, a saber: memória, equivalência da igualdade, generalização, estrutura e 

linguagem. 

A sequência das questões está definida em ordem crescente de dificuldade, procurando 

reproduzir a evolução do conteúdo ao longo da formação escolar dos alunos a partir do Quinto 

ano do Ensino Fundamental.  

A opção por estudar o aprimoramento das relações pessoais dos estudantes a partir do 

Quinto ano se deve às relações institucionais envolvendo propriedades operatórias das 

operações numéricas ligadas às propriedades estruturais da Álgebra.  Como já observado acima, 

é no Quinto ano que ocorre a introdução das primeiras técnicas que podem ser relacionadas 

com as estruturas algébricas, por meio das expressões algébricas. No Sexto Ano, o estudante é 

apresentado ao conjunto dos números naturais e, com eles, às propriedades operatórias da 

adição e multiplicação, propriedades essas formuladas dentro do quadro que denominamos 

aritmo-algébrico, que se justifica como um trabalho inicial, dado com o objetivo de desenvolver 

a tecnologia necessária à passagem da Aritmética para a Álgebra. O acompanhamento nas 

demais séries do Fundamental se deve às relações institucionais que procuram levar de maneira 
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progressiva o conhecimento matemático de forma a permitir essa passagem ao longo dessa 

etapa de formação.   

A opção por analisar a relação pessoal desenvolvida pelos estudantes do Ensino Médio 

está relacionada ao fato de esse fazer parte da formação básica comum a todos os estudantes 

em nossa estrutura escolar, assim esperávamos poder verificar como evolui as relações pessoais 

desses estudantes com os objetos da Álgebra escolar, uma vez que para esses estudantes novos 

conhecimentos serão introduzidos, mas eles precisam trabalhar com as ferramentas da Álgebra 

desenvolvidas no Ensino Fundamental de forma explicita para resolver novas tarefas.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Introdução 

 

 Um dos discursos mais frequentes em nossa escola é o de que a Matemática é 

fundamental para o dia a dia, podendo ser encontrada em atividades cotidianas. Entretanto, 

quando questionados sobre para que serve determinado conteúdo, temos dificuldade em buscar 

uma justificativa que convença o estudante, projetando a necessidade do conhecimento numa 

possível futura vida “profissional”.  

 Deste modo, os leigos partem para a crítica argumentando que essa dificuldade está na 

má formação dos profissionais que atuam em sala de aula, que envolvidos pela rotina escolar 

nem conseguem perceber as relações institucionais presentes em sua atividade, ficando à mercê 

de críticas e sem conseguir se defender. 

 A dificuldade na busca da justificativa sobre os conteúdos trabalhados, as estratégias de 

ensino e avaliação entre outras interações que ocorrem no ambiente escolar têm suas raízes na 

forma como são definidos o trabalho em sala de aula, não só em termos de conteúdos como 

também as posturas esperadas dos profissionais envolvidos De acordo com Chevallard (1997, 

1999, 2001, 2002), elas não estão a cargo dos professores que atuam diretamente como os 

estudantes, mas sim de um conjunto de atores sociais13, entre eles os críticos da formação dos 

professores, fato que a grande maioria das pesquisas envolvendo o ensino da matemática parece 

desconhecer ou não perceber a importância da interferência dessas esferas nessa definição.   

As considerações acima nos levam a adotar como principal referencial teórico para o 

desenvolvimento dessa pesquisa a teoria antropológica do didático de Chevallard (1994, 1997, 

1999, 2001, 2002), de acordo com a qual as relações que se estabelecem dentro da instituição 

escolar sofrem influência direta das instituições com as quais ela se relaciona. Entre essas 

interferências temos a definição de conteúdos, a maneira como esses serão trabalhados e o que 

se espera dos estudantes inseridos nessa instituição. Com base nessa interferência, utilizaremos 

como suporte nesse referencial os níveis de conhecimentos esperados dos estudantes definidos 

por Robert (1997), a noção de quadro e mudança de quadros segundo definição de Douady 

(1984, 1986) e as noções de objetos ostensivos e não-ostensivos definidos em Chevallard 

(1994). 

Na sequência, fazemos uma breve apresentação dos elementos da Teoria Antropológica 

do Didático – TAD que serviram de ferramentas de análise para essa pesquisa. 

                                                           
13 Chevallard denomina esse conjunto de atores de Noosfera. 
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3.2 Teoria Antropológica do Didático 

 

Desenvolvida por Chevallard (1999, 2002), a teoria antropológica do didático, destaca 

as relações entre os objetos, um indivíduo e as instituições. Segundo Chevallard (2002), por 

objeto, representado por o, podemos considerar qualquer entidade, seja material ou imaterial, 

que exista para pelo menos um indivíduo que o autor representa por x. Dessa forma, segundo 

Chevallard (2009) tudo será objeto, incluindo as pessoas. Assim, serão objetos ideias como a 

de número e os símbolos que os representam. Também são considerados objetos os conceitos 

como o de pai e filho, a ideia de perseverança (ou coragem ou virtude), etc. Além disso, o autor 

enfatiza que, em particular, qualquer tarefa, ou seja, qualquer atividade humana intencional, é 

um objeto. 

O segundo conceito fundamental conforme o autor é o de relação pessoal, representada 

por R(x,o) relação do indivíduo com o objeto, que se estabelece quando de alguma forma o 

mesmo interage com esse objeto, ainda que essa interação seja simples como somente falar 

sobre ele. Dessa forma, se x conhece o objeto então a R(x,o)≠ Ø. Essa relação é dinâmica e 

poderá evoluir, ou seja, a interação com o objeto poderá se aprimorar ou seguir na direção 

oposta de forma que o sujeito deixe de se relacionar com o mesmo.  

O terceiro conceito definido por Chevallard (2009) é o de pessoa, constituído por um 

indivíduo e as relações que a pessoa mantém com os objetos R(x,o) em um dado momento de 

sua história, podendo ser representado pelo par (x, R(x,o)). Como essa relação é dinâmica “ao 

longo do tempo”, o sistema de relações pessoais de x evolui; objetos que não existiam para ele 

podem começar a existir, outros podem deixar de existir (CHEVALLARD, 2009, p. 2); ou seja, 

a relação pessoal de x muda caracterizando uma evolução, de forma que o indivíduo se mantém, 

mas a pessoa muda. O conjunto U(x) = {(o, R(x ,o )) / R(x ,o ) ≠ Ø) } de todas as relações do 

sujeito com os objetos que fazem parte das instituições com as quais mantém contato é 

denominado pelo autor de universo cognitivo de x. O conceito de Universo cognitivo não 

assume aqui, de acordo com suas palavras, o mesmo significado definido de forma corrente nos 

meios intelectuais  

O termo cognitivo aqui não se relaciona com o sentido usual, eu tenho um 

relacionamento pessoal com minha escova de dentes, máquina de café da cafeteria, o 

pedal de freio de meu carro, etc., todos esses objetos fazem parte do meu universo 

cognitivo, da mesma forma que fazem parte, por exemplo, o conceito de equação do 

segundo grau, ou derivada (CHEVALLARD, 2009, p.1, tradução nossa) 

Outro conceito fundamental definido por Chevallard (2009) é o de Instituição. Para o 

autor, instituição é um dispositivo social “completo” da qual fazem parte pelo menos uma 



69 
 

 

pessoa e um conjunto de objetos com o qual essa pessoa se relaciona. Da mesma forma que a 

pessoa mantém uma relação com os objetos, relação pessoal, ela se relaciona com a Instituição 

I, estabelecendo o que Chevallard (2009) denomina de relação Institucional. Uma instituição é 

formada pelo que podemos considerar como um conjunto de objetos, “o”, algo que existe para 

pelo menos uma pessoa. Dizemos que a instituição conhece o objeto se a relação da instituição 

com o objeto não for vazia, R(I, o) ≠ Ø. Um sujeito pode ou não se relacionar com esses objetos, 

o que conduz Chevallard a definir posição “p” do sujeito em relação ao objeto. Dessa forma, 

se R(x, o) ≠ Ø então “x” conhece “o” logo a posição “p” de “x” em relação “o” também não 

será vazia R(p, o) ≠ Ø, ou seja, uma pessoa se relaciona com “o” quando ocupa uma posição p 

em determinada instituição “I” na qual o objeto “o” existe. Além disso, a relação do sujeito, 

“x”, com suas instituições “I”¸ R(I, x), impõe que o sujeito se submeta às regras e normas de 

“I”. 

É o que acontece, por exemplo, com a instituição escolar organizada em nossa 

sociedade, que tem, entre outros objetivos, o de transmitir aos estudantes os conhecimentos que 

a sociedade julga necessários para sua sobrevivência e evolução. Ou seja, considerando “x”, 

um estudante, “o” um dado conteúdo matemático, por exemplo resolver uma equação, presente 

na instituição escolar I, visto que o professor que podemos representar por xp, conhece o, então 

podemos considerar que a criação ou modificação da relação do estudante x, R(x, o) ou RI(p, o) 

em relação a esse objeto pode conduzir a uma aprendizagem. Assim se R1(x, o) = Ø  R2(x, o) 

≠ Ø podemos dizer que  “x aprendeu “o”, o que implica uma mudança de comportamento de x 

em relação ao objeto “o”. Dessa forma o conjunto U(x), foi ampliado inserindo um novo objeto 

na relação pessoal de x. 

Aqui, nos referindo a nossa pesquisa, observamos que para simplificar nossas análises 

das tarefas a serem desenvolvidas no Capítulo 6 consideramos que o estudante desenvolve uma 

relação pessoal satisfatória com um objeto o, quando é capaz de executar as tarefas14 a ele 

relacionadas, ou seja, consegue trabalhar com os aspectos a elas associados. Assim, por 

exemplo, ao analisar o aspecto de memória no desenvolvimento da expressão numérica, como 

a proposta na tarefa 2 item d, resolver a expressão 150 – [(12 + 5) . ( 5 – 3) +( 12 + 9)  ( 8 – 

5) ] = , consideramos que o  estudante mantém uma relação pessoal satisfatória com o aspecto 

de memória se anotar não só o resultado do cálculo efetuado, mas também todos os ostensivos 

que não estão envolvidos  na execução da tarefa naquele momento. Assim, ao efetuar as 

operações indicadas entre parênteses, como o apresentado na figura 8, a seguir: 

                                                           
14 O conceito de tarefa será discutido ainda nessa fundamentação teórica.  
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FIGURA 8 - Solução apresentada pelo estudante 16 do Sétimo Ano do Ensino Fundamental 

 

FONTE: Extrato de protocolo apresentado pelo estudante. 

 

Notamos que o estudante manteve nas linhas subsequentes as informações não utilizadas 

da linha anterior. Dessa forma, para desenvolver a expressão numa linha qualquer basta utilizar 

as anotações da linha anterior, visto que essa mantém todas as informações, como uma memória 

das operações realizadas.  

 Ponderamos que o estudante que deixar de anotar pelo menos um dos ostensivos não 

utilizados pode apresentar dificuldades em sua relação pessoal com esse aspecto, como 

podemos observar na figura 9 a seguir. 

 

 FIGURA 9: Solução apresentada pelo estudante 25 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 

FONTE: Extrato de protocolo apresentado pelo estudante. 

 

Nesse extrato, observamos que o estudante “esquece”, ao indicar os ostensivos 

relacionados na atividade realizada da primeira para a segunda linha, de considerar os colchetes 

e a diferença entre 8 e 5. Na sequência, ao anotar as atividades realizadas na terceira linha, 

efetua a diferença entre 150 e 17, provavelmente por ter esquecido de representar o colchete na 

linha anterior, esquecendo-se também de registrar o 21, que reaparece na linha seguinte sendo 

adicionado ao produto a sua esquerda. A diferença entre 8 e 5, indicada pelo ostensivo 3 e que 

deveria ser utilizada para dividir o 21, de acordo com as regras operatórias, reaparece na 
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penúltima linha. A deficiência na relação pessoal deste estudante com o aspecto de memória o 

leva a não resgatar corretamente as informações necessárias para a realização da tarefa, o que 

o conduziu ao insucesso na realização da mesma. Esse mal relacionamento exige um esforço 

cognitivo maior na recuperação das informações, como por exemplo, ao observar a tarefa 

utilizada na figura acima é possível destacar que aumenta a possibilidade do sujeito errá-la. 

Concordamos com Chevallard (2009) que a expressão mais visível da relação pessoal 

do sujeito com os objetos ou instituição está relacionada à utilização desses objetos ou 

instituições na realização de tarefas, que representaremos por t. Por exemplo, para a 

comunicação, dentre outros instrumentos fazemos uso da escrita, que pode ser considerada 

como uma instituição, estabelecendo-se aí uma relação institucional. Simultaneamente, o 

estudante deve desenvolver a habilidade de escrever e representar os objetos como o número 

cinco, estabelecendo uma relação pessoal do sujeito com a simbologia e todo o significado que 

essa carrega consigo.  Uma tarefa não é uma atividade isolada, mas parte de um conjunto maior 

de tarefas do mesmo tipo que representamos por T, de forma que uma dada tarefa t  T é 

formada pelo conjunto dos tipos de tarefas das quais t faz parte. Por exemplo, a tarefa t escrever 

o número cinco faz parte de um conjunto de tarefas T1, que engloba a escrita em linguagem 

natural, tarefa T2, que engloba uma representação ostensiva15 dos números naturais, a tarefa T3, 

que engloba a representação ostensiva de uma sequência numérica, entre outros tipos de tarefas 

que podem ser relacionadas a essa representação.    

 Segundo Chevallard (2002) a realização de um tipo de tarefa T implica na utilização de 

uma técnica, representada por , que é necessária para a execução da mesma, formando um 

bloco  [T/  ], denominado de bloco  prático-técnico, associado a um certo tipo de tarefa T, ou 

seja, a alguma forma de realizar a técnica  para executar as tarefas de tipo T solicitadas. Assim, 

para “escrever” o número cinco o estudante deve dispor de alguns equipamentos, como por 

exemplo, papel e um lápis ou caneta, utilizar a técnica desenvolvida ao longo de sua formação, 

escolar ou não, segurar o lápis ou caneta com o polegar e o indicador pressionado levemente 

contra o papel de forma mover o mesmo deixando um rastro que se assemelha ao símbolo 

desejado.  

A utilização da técnica na realização da tarefa, normalmente adquirida pela prática, tem 

como base uma tecnologia θ, que segundo Chevallard (1999) é um discurso racional sobre a 

técnica “discurso que tem por objeto primeiro justificar “racionalmente” a técnica, nos 

                                                           
15 O conceito de ostensivo e não-ostensivos associados aos ostensivos será analisado ao longo dessa 

fundamentação teórica. 
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assegurando a realização da tarefa” desejada (CHEVALLARD, 1999, p. 227), como relatada 

na descrição acima de como representar o número cinco. Por exemplo, para escrever o número 

cinco o estudante deve segurar o lápis com o indicador e o polegar direito, se for destro, 

segurando levemente inclinado, apoiar a mão sobre o papel, posicionar a ponta do lápis sobre 

o papel e mover o mesmo de forma a obter o traço desejado, no caso a palavra “cinco”, ou um 

de seus ostensivos equivalentes, como, por exemplo, o símbolo 5.   

Ainda segundo o autor “o discurso tecnológico contém afirmações, mais ou menos 

explícitas, que definem as razões pelas quais essa tecnologia funciona. Passa-se assim a um 

nível superior de justificação-explicitação-produção, desenvolvendo uma teoria Θ que retoma, 

em relação a tecnologia, a ligação que este domínio tem em relação à técnica” (ibidem, p. 228). 

A teoria fundamenta a tecnologia, que por sua vez, justifica a técnica, formando o bloco 

tecnológico-teórico, [θ / Θ].  Por exemplo: Qual o motivo da inclinação usada no lápis para 

escrever ser diferente da inclinação quando se deseja apenas usar o lápis para sombrear em um 

desenho? Por que segurar o lápis sem pressionar demais os dedos? Por que apoiar a mão quando 

se deseja escrever e não apoiar quando se deseja sombrear?  Essas e outras questões são 

explicadas por teorias que justificam a utilização da técnica. Dessa forma, em torno de um tipo 

de tarefa T, temos em princípio uma terna formada por pelo menos uma técnica , a tecnologia 

θ e teoria Θ de  θ, cuja notação [T/t/ θ / Θ] representa a organização praxeológica ou a 

praxeologia relacionada à tarefa T. 

De acordo com o autor, a técnica utilizada na realização de uma tarefa, ou melhor,  um 

tipo de tarefa, está subordinada às instituições em que a mesma é realizada, o que justifica, por 

exemplo, o uso da calculadora em algumas instituições escolares e a quase proibição desse uso 

em outras para a realização de um mesmo tipo de tarefa. Assim, o estudo das tarefas propostas 

aos estudantes via análise de livros didáticos faz parte da metodologia que será empregada no 

desenvolvimento da presente tese, pois consideramos que o livro didático corresponde a uma 

instituição que tenta garantir o estudo de determinadas praxeologias e que faz parte das 

propostas institucionais na escola brasileira, sendo avaliado e indicado pelo Ministério da 

Educação e Cultura por meio do Programa Nacional do Livro Didático. 

Deste modo, no nosso estudo buscamos identificar quais os tipos de tarefas que são 

propostas aos estudantes de forma a permitir a passagem da Aritmética para a Álgebra e de que 

forma os aspectos de memória, generalização, equivalência da igualdade, equivalência entre 

ostensivos, análise, linguagem e estrutura são explorados nessas tarefas, bem como quais as 

técnicas utilizadas na realização dessas tarefas e as tecnologias que dão suporte a ela. Espera-

se que as teorias que fundamentam as tecnologias utilizadas estejam relacionadas às estruturas 
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Aritméticas e que a construção do conhecimento leve ao desenvolvimento de tecnologias 

relacionadas à compreensão dos objetos da Álgebra.  

 

3.2.1. Organização Matemática, Organização Didática e Momentos didáticos 

 

Para Chevallard (1997) uma organização matemática corresponde a uma organização 

praxeológica de natureza didática, sendo constituída de um ou vários tipos de tarefas que 

exigem a criação de técnicas mais ou menos apropriadas e justificadas por meio de tecnologias 

matemáticas mais ou menos visíveis, sendo que as tecnologias são desenvolvidas no quadro de 

uma teoria matemática mais ou menos explícita. Assim, segundo Chevallard (1997) cabe ao 

professor a concepção e organização de dispositivos de estudo e a gestão de seu ambiente, ou 

seja, a partir dos programas oficiais o professor determina as organizações matemáticas a 

estudar especificando seu conteúdo, os tipos de tarefas que elas contêm e o grau de 

desenvolvimento a ser utilizado para os componentes técnicos, tecnológicos e teóricos.  

A partir da definição de organização matemática Chevallard (1997) introduz 

organização didática como sendo a reconstrução ou transposição da organização matemática 

para a sala de aula. Na organização didática cabe ao professor propor tarefas de ajuda ao estudo 

e dirigir estudo e ensino de forma que se possa colocar em prática determinadas técnicas 

didáticas.  

Segundo Chevallard (2001) a organização didática a ser estabelecida em torno de um 

saber matemático trabalhado em sala de aula deve levar em consideração tanto os aspectos 

estruturais como o número de seções, o tempo de realização de cada seção, aspectos funcionais, 

entre outros. No que se refere a esse segundo aspecto e considerando o sistema didático S(X; Y; 

O), cabe ao professor, ou à instância Y, formular a melhor maneira de apresentar O para a 

instância X. Dessa forma, cabe à instância Y, formular estratégias para expor de forma clara os 

conceitos e as convenções, relacionadas a O, as técnicas  e as tecnologias , que fundamentam 

essas técnicas, associadas às respectivas teorias Θ que dão suporte à respectiva tecnologia. A 

formulação dessas estratégias Chevallard (2001) denomina de momentos didáticos, 

explicitando que esses momentos correspondem aos gestos didáticos que devem ser cumpridos 

em determinada organização didática. Essa organização normalmente se dá ao redor da 

estrutura mais simples possível e se refere a organizações praxeológicas locais de O =[T,,, 

Θ] formuladas ao redor de um único tipo de tarefa T.  

O autor distingue seis momentos de estudos separados em quatro grupos em que leva 

em consideração a função estrutural do momento em questão e enfatiza que esses momentos 
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podem ocorrer várias vezes em uma mesma organização didática. Esses momentos segundo 

Chevallard (1997, 2001) em seus determinados grupos são: 

Grupo I (Atividades de estudo e de investigação [AER16]) 

1. Momento (primeiro) do encontro com a organização matemática. Esse encontro ocorre entre 

duas formas extremas, isto é, um encontro cultural que corresponde à organização matemática 

que surge de certas práticas sociais. O sub momento cultural métrico, em que a organização 

matemática só existe sob a forma de uma imagem com a qual o estudante só mantém relações 

fictícias, seguido de um sub momento mimético, no qual por meio da manipulação efetiva dos 

objetos da organização matemática o estudante deve imitar o praticante.  

2. Momento da exploração do tipo de tarefa T e a emergência da técnica, formulação do bloco 

[T,] que corresponde ao estudo e à realização de um problema de tipo dado, que acompanha 

sempre a constituição de um embrião de técnica a partir da qual uma técnica mais desenvolvida 

poderá eventualmente emergir. O estudo de um problema particular aparece não como fim, mas 

como um meio para que tal técnica de resolução se constitua. Assim, está vinculada uma 

dialética fundamental, isto é, estudar problemas como um meio de criar e de elaborar uma 

técnica, que será o meio de resolver quase que automaticamente problemas deste tipo.  

3. Momento da construção do bloco tecnológico teórico [/] relativo a uma técnica que 

corresponde a um momento que tem relação estreita com os outros momentos. Assim, desde o 

primeiro encontro com a organização matemática existe uma relação com um ambiente 

tecnológico teórico anteriormente elaborado, ou com germes de um ambiente a ser criado que 

se tornará mais claro por meio de uma relação dialética com a emergência da técnica.  

Grupo II (Sínteses)  

4. Momento da institucionalização que representa quando o objeto de estudo é especificado, o 

que corresponde exatamente à elaboração da organização matemática, distinguindo 

principalmente, de um lado os elementos que contribuíram para a sua construção, não sendo 

todos integrados, e de outro lado os elementos que entram de maneira definitiva na organização 

matemática visada.  

Grupo III (Exercícios & problemas)  

                                                           
16 Segundo Michelle Artigue (2010) uma das dificuldades observadas na engenharia didática se referia à 

reprodutibilidade da sequência criada para um determinado conceito. Observou-se, então, a necessidade do 

desenvolvimento, além das engenharias desenvolvidas nas pesquisas em Didática da matemática designada por 

PER, (Parcours d’étude et de recherche) de engenharias que pudessem ser reproduzidas em sala de aula que visam 

gerar recursos para o ensino regular ou de formação. Engenharia didática de desenvolvimento as AER (Activités 

d’étude et de recherche). 
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5. Momento do trabalho da organização matemática, em especial, momento de trabalho com a 

técnica que deve ser aperfeiçoada para se tornar mais eficaz e mais confiável, além de aumentar 

o domínio que dela temos. Esse momento de provar a técnica se coloca, em particular, para um 

ou vários corpus de tarefas adequadas tanto qualitativamente quanto quantitativamente. 

Grupo IV (Controles)  

6. Momento da avaliação que se articula com o momento da institucionalização 

 Como exemplo para o primeiro grupo Chevallard (2001) considera uma engenharia 

didática formulada de maneira que possa ser reproduzida em sala de aula pelos professores por 

meio da seguinte Atividade de Estudo e de Pesquisa – AER – constituída de três momentos 

didáticos:  

 Primeiro momento: O primeiro encontro com as tarefas do tipo T. A obra é apresentada 

a X, normalmente por meio de uma tarefa tT. Por exemplo, consideremos a tarefa 

normalmente proposta em nosso sistema escolar: resolver a equação 2 x + 15 = 43.  

 Segundo momento: A exploração de T e a emergência da técnica, formulação do bloco 

[T,]. Tarefas semelhantes à anterior, ou seja, do mesmo tipo T são apresentadas, com 

explorações das técnicas, para resolução de tarefas particulares. Por exemplo, resolver a 

equação 5(x+ 3) – 23  = 3x + 20.    

Terceiro momento: a construção do bloco tecnológico teórico.  [θ/ Θ ]. O autor destaca 

que os momentos como definidos não são sequenciais, podendo ocorrer simultaneamente. 

Dessa forma, esse terceiro momento se dá simultaneamente com a apresentação das 

técnicas/tecnologias que criam as condições para a resolução da tarefa proposta. Assim, para a 

realização no primeiro momento o professor pode conduzir o estudante a apresentar ou evocar 

as propriedades aditiva e multiplicativa da igualdade e a perceberem a necessidade da utilização 

do inverso aditivo e inverso multiplicativo de forma a determinar o valor de x resolvendo a 

equação proposta. Dessa forma: 

2x + 15 = 43 

2x + 15 + ( – 15) = 43 + ( - 15) 

2x +  0 = 28 

Logo x =14 

 

 A discussão pelos estudantes da solução acima apresentada enfatiza o bloco técnico 

tecnológico [,], mas simultaneamente conduz à construção do bloco tecnológico teórico [, 

Θ]. 
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 No segundo grupo, o das sínteses, temos o quarto momento o da institucionalização, 

ocasião em que o professor formaliza os objetos envolvidos, definindo os conceitos e a 

terminologia pertinente a partir dos conhecimentos apresentados na discussão com os 

estudantes. Da mesma forma, no terceiro é uma escolha do professor a sequência em que se 

dará esse momento, podendo inclusive ser apresentado antes do primeiro, como observamos 

por meio de nossa pesquisa ser a prática usual de muitos livros didáticos analisados. 

No terceiro grupo, dos exercícios & problemas, temos o quinto momento concebido por 

Chevallard (1997, 2001) sendo aquele em que a instituição irá aplicar as técnicas e tecnologias 

apresentadas visando o estabelecimento de uma relação pessoal dos estudantes com os novos 

objetos apresentados.  O objetivo essencial desse momento é o da organização e reorganização 

do trabalho matemático, notadamente no que se refere à utilização das técnicas apresentadas.  

Consideramos aqui que é nesse momento que os aspectos da Álgebra se mostram de 

forma mais evidente. Por exemplo, a técnica que permitiu a realização da tarefa resolver a 

equação acima apresentada, utiliza os aspectos: 

De equivalência da igualdade: O conceito de equação só se fundamenta pelo fato de que 

os dois lados da igualdade são equivalentes. Dessa forma pode se considerar que existe um 

equilíbrio, princípio muito utilizado em pesquisas envolvendo as equações, de forma que 

qualquer ação do lado esquerdo só é possível se a mesma ocorrer do lado direito de forma a 

manter esse equilíbrio. 

De memória: Como temos uma equivalência entre os dois membros, a mesma só será 

mantida se todos os objetos envolvidos ou não em uma dada etapa da resolução forem mantidos 

nas linhas subsequentes, dando ao estudante um conjunto de anotações sucessivas que servem 

como uma memória do trabalho realizado em cada etapa e criando a possibilidade de um resgate 

da informação em qualquer uma dessas etapas. 

De linguagem: A equação em si representa uma sentença matemática que traz consigo 

todo um discurso que leva à comunicação da informação sem dupla interpretação. Assim, a 

equação 2x + 15 = 43 equivale, entre outras formas de representação, à frase o dobro de um 

número acrescido de cinco vale quarenta e três. 

De estrutura: As propriedades que possibilitam o desenvolvimento da tecnologia 

utilizada para fundamentar a técnica empregada estão ligadas às propriedades estruturais das 

operações numéricas dentro da teoria dos números. 

De generalização: A letra x equivale a um número como outro qualquer e esse 

argumento nos permite operar numericamente com seu dobro da mesma forma que operamos 

com o dobro de quatorze, valor de x. 



77 
 

 

De equivalência entre os ostensivos: O conjunto dos ostensivos que representam o lado 

esquerdo da igualdade equivale ao mesmo conjunto de ostensivos do lado direito dessa 

igualdade. Ainda em relação à equação dada podemos falar de ostensivo gestual quando nos 

referimos aos dois lados da igualdade.    

No quarto grupo, o de controle, temos o sexto momento de avaliação, fundamental para 

que a instância Y, tenha condições de determinar os próximos passos a serem dados junto com 

a instância X, na direção da obra O. Segundo Chevallard (1999), restrições ecológicas 

interferem nessa tomada de decisão, com o professor avançando em direção a obra O, sem que 

as relações pessoais para sua compreensão e apropriação sejam estabelecidas, o que geralmente 

leva ao fracasso na visita que X faz na direção da obra O.  

Assim, consideramos que para a passagem da Aritmética para a Álgebra observamos 

que o primeiro momento se inicia no quinto ano e que a partir daí são intercalados momentos 

de reencontros, exploração, institucionalizações e trabalhos com a organização matemática que 

conduzem a uma construção gradual do bloco tecnológico teórico. Para a definição desses 

momentos é necessária a contínua avaliação, momentos de avaliação da evolução desse saber, 

de acordo com a proposta da organização matemática considerada.   

A definição do papel de cada um dos envolvidos nos diversos momentos no sistema 

didático S(X, Y, O) constitui o que Chevallard (1999) define como o topos dos estudantes e dos 

professores, tema que descreveremos a seguir. 

 

3.2.2. Topos do professor e do estudante 

 

O conceito de topos proposto por Chevallard (1999) procura identificar o lugar ocupado 

pelo professor  y o e pelo estudante xi no desenvolvimento de uma tarefa t, sob direção do 

professor. Analisa, portanto, um sistema de ensino S(X, y, t), com xi  X e t um tema a ensinar 

de forma a garantir a realização de t por xi sem o auxílio do professor. Segundo o autor;   

Do grego topos (corresponde ao lócus, do latim) significando 'lugar': os topos de xi, é 

o 'lugar de xi', seu 'lugar', o lugar onde, psicologicamente, xi experimenta a sensação 

de participar, no cumprimento de t, "um papel que lhe é próprio”. No caso de uma 

classe, podemos falar então do topos do aluno e do topos do professor. Assim, quando 

em uma aula de matemática “resolver um exercício”, que é uma tarefa eminentemente 

cooperativa, a subtarefa consistindo em fornecer o enunciado do exercício retorna, 

geralmente, ao professor: ela pertence ao seu topos. A tarefa que consiste em produzir 

– por exemplo, por escrito – uma solução do exercício dirige-se ao topos do aluno, 

enquanto que a tarefa consistindo, na sequência, de fornecer uma correção faz surgir, 

novamente, o topos do professor. Se, no decorrer da resolução do exercício, um aluno 

coloca uma questão ao professor, ele efetua assim o que é considerado como um 

simples gesto, solicitando um gesto de contrapartida da parte do professor – gesto que 
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pode consistir, algumas vezes, a recusa de responder. (CHEVALLARD 1999, p. 18, 

tradução nossa) 

 

A realização das tarefas, como a proposta na citação acima, é em geral cooperativa, 

sendo realizada pelo conjunto de atores. Nesse caso xi executa gestos que identificam seu papel 

na realização da tarefa, demonstrando se possui ou não autonomia na realização da mesma, se 

depende ou não do auxílio do professor para sua execução. Dessa forma, segundo o autor 

estabelece-se uma das dificuldades mais prementes na definição dos momentos de estudo, que 

é a de encontrar estratégias, ou melhor, dar aos estudantes um lugar, ou seja criar 

intencionalmente sobre cada tema estudado um topos adequado, que dê ao aluno a sensação de 

ter um papel a desempenhar na sua aprendizagem, ganhando, desse modo, autonomia.  

Em nossa pesquisa buscaremos identificar nos livros didáticos analisados a visão 

institucional do topos a ser desempenhado pelo professor, mas principalmente o topos dos 

estudantes na construção da relação pessoal com os aspectos da Álgebra aqui considerados. 

Com esse objetivo efetuamos e apresentamos o levantamento das análises citadas e 

apresentadas no capítulo 5, ou seja, quantas tarefas consideradas como forma de introduzir uma 

dada técnica, tecnologia ou teoria referem-se ao topos  do professor e quantas tarefas deste tipo 

são propostas ao estudante, topos do estudante.  

Na sequência, apresentamos uma breve descrição das noções de objetos ostensivos e 

não-ostensivos que são as representações externas e internas que possibilitam a manipulação 

dos conceitos matemáticos em jogo em uma determinada tarefa e a justificativa de seu uso por 

meio da evocação dos não-ostensivos associados. 

 

3.3. Ostensivos e não-ostensivos associados 

 

Como já observado no primeiro capítulo, momento em que definimos o aspecto da 

equivalência entre os ostensivos, consideramos aqui as noções de objetos ostensivos e não-

ostensivos definidos por Chevallard (1994) e Bosch e Chevallard (1999). Assim, por objeto 

ostensivo o autor considera aqueles que assumem uma forma material qualquer como uma régua 

ou a caneta, da mesma forma que podemos considerar como um objeto material palavras, ações, 

diagramas, desenhos, etc. Por outro lado, os objetos não-ostensivos são os que são normalmente 

chamados de noções, conceitos, ideias, etc.  

É nesse contexto que podemos enquadrar os objetos matemáticos, visto que são, em sua 

essência, constituídos por ideias, conceitos e definições cujo acesso só se torna possível com a 

utilização de seus objetos ostensivos, isto é, por meio de suas representações que se 
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materializam em forma de definições escritas, representações gráficas, gestos entre outras 

formas de representação dos não-ostensivos utilizados na solução de tarefas relacionadas aos 

esses objetos.   

Como exemplo, consideramos o do número dois apresentado no capítulo 2. Naquele 

momento analisamos alguns ostensivos associados ao não-ostensivos número dois no qual, 

além dos identificados, podemos destacar que também pode ser evocado por dois dedos 

estendidos - como qualquer criança na primeira infância é capaz de fazer - ou como o logaritmo 

de 100 na base 10, cuja representação matemática bastante elaborada é dada por log10 100. 

Entretanto, essa equivalência entre as duas formas de representação não é de fácil compreensão, 

mas pode ser obtida com a manipulação de uma série de ostensivos associados aos não-

ostensivos a eles relacionados. Assim log10 100 = x  100 = 10x é a definição usual de logaritmo 

em nossas instituições escolares, o que nos permite escrever: 

102 = 10x, logo x = 2 

A técnica empregada é comum nos livros didáticos do nosso Ensino Médio e para seu 

desenvolvimento manipulamos os ostensivos, fundamentados pelos não-ostensivos a eles 

associados.  

Retornando às noções fundamentais da abordagem antropológica, podemos dizer que 

a utilização de uma técnica traduz por uma manipulação de ostensivos regrados pelos 

não-ostensivos. Os ostensivos constituem a parte perceptível da atividade, ou seja, o 

que, na realização da tarefa, se deixa ver, tanto para o observador quanto para os 

próprios atores, Na análise do trabalho matemático, os elementos de ostensivos fazem 

parte do real empírico, acessível aos sentidos. Por contraste, a presença deste  ou 

daquele não-ostensivo em uma determinada prática só pode ser induzida ou suposta a 

partir das manipulações ostensivas institucionalmente associadas. (BOSCH e 

CHEVALLARD, 1999, p. 11) 

 

 Por ser os não-ostensivos aparentemente invisíveis, pode ocorrer em grande medida que 

os mesmos sejam confundidos com seus ostensivos, como acontece com a noção de números.   

Observamos aqui que é a versatilidade de representações ostensivas para um mesmo 

objeto não-ostensivo que nos conduziu a definir o aspecto de equivalência entre ostensivos, uma 

vez que a utilização adequada desses ostensivos desempenha um importante papel na 

construção de novos saberes dentro da matemática. É ela que permite a manipulação das ideias 

usando o que definimos como aspecto de equivalência entre ostensivos, da igualdade e aspecto 

de generalização, criando as condições para construções de novas tecnologias. Por exemplo, se 

definirmos o logaritmo de a na base b, com a > 0, b > 0 e b ≠ 1, como um número “x” qualquer, 

representado por logb a = x de tal forma que logb a = x  a = bx, e admitirmos x = 2 e b = 10 

temos: 

Se x = 2 e 102 = 100, então 10x = 100. 
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Se log10 100 = x  100 = 10x e 100 = 102 então x = 2. Essa manipulação dos ostensivos, 

fundamentada pelos respectivos não-ostensivos cunha as condições para a criação da tecnologia 

que permite o cálculo de logaritmos de um número, não apenas na base 10, mas em qualquer 

base de acordo com o definido. Assim, para obter o logaritmo de 32 na base 2 temos: 

log2 32 = x  32 =2x. Como 32 = 25, então log2 32 = 5 podendo ser conferido com a 

definição original, ou seja,  log2 32 = 5 pois 25 = 32. Temos, então, uma técnica que possibilita 

a obtenção de um grande número de logaritmos, cujo logaritmando pode ser expresso como 

potência de mesma base que a base do logaritmo. 

Bosch e Chevallard (1999, p. 12) destacam que  

Os objetos ostensivos, mesmo que diretamente acessíveis aos sentidos, não são 

necessariamente dados puros porque não existem ostensivos sem não-ostensivos, 

tanto os objetos ostensivos quanto nossa relação com eles (em particular nossa 

capacidade de identificá-los, antes mesmo de manipulá-los) são o produto de uma 

construção institucional – e, portanto, o resultado de uma aprendizagem. (tradução 

nossa). 

 

 Segundo Chevallard (1994) essa relação entre os objetos ostensivos e os não-ostensivos 

a eles associados caracterizam a existência de uma dialética entre si. Dessa forma, nos referindo 

a nosso exemplo sobre o conceito de números dois, observamos que ele não se sustenta sem os 

ostensivos a ele associados. Como a representação 2 é a culturalmente utilizada, é ela que é 

mais facilmente reconhecida como sendo o número dois. 

Bosch e Chevallard (1999) destacam a coexistência dos objetos ostensivos e dos não-

ostensivos a eles associados em todos os níveis de atividades tanto em termos de técnica como 

em seu ambiente tecnológico teórico.  

A técnica que leva a escrever (x3 + x + 1) + (x2 + 4 x - 2) = –1 + 5 x + x2(1 + x) assume 

uma manipulação de ostensivos escritos (parênteses, letras, números, etc.), orais 

(pequeno discurso do tipo "x mais 4x, 5x....») e gestuais (por exemplo, para agrupar 

os termos de mesmo grau e verificar que nenhum foi esquecido). Esta manipulação é 

guiada por um conjunto de não-ostensivos, entre os quais a noção de disposição dos 

termos em ordem decrescente dos expoentes, a noção de “termos (ou monômios) de 

mesmo grau”, de “fatoração por x2”, ou ainda a noção de “resto de ordem 2”, etc. 
(ibidem, p. 12) 

 

 Ainda segundo os autores o discurso tecnológico, relacionado a uma dada técnica, é que 

permite explicar e justificar o desenvolvimento de uma dada tarefa. A manipulação dos 

ostensivos, que possibilitam a execução da mesmas, é fundamentada nos respectivos não-

ostensivos associados e ao mesmo tempo os não-ostensivos envolvidos na execução da tarefa 

é que justificar a manipulação dos respectivos ostensivos associados. Dessa forma os ostensivos 

e os não-ostensivos são trabalhados simultaneamente, caracterizando a dialética entre eles 

evocada acima, que permite manipular o não-ostensivos por meio de seus ostensivos e ao 

mesmo tempo, por meio da evocação dos não-ostensivos, justifica essa manipulação.  
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 Ressaltamos, por exemplo, a pluralidade de ostensivos de representação existentes no 

caso da contagem de um conjunto de objetos que inclui gráficos, escritas e representações 

gestuais verbalizadas ou não. Esses ostensivos de representação são considerados, em geral, 

como naturais ou espontâneos, pois em grande medida são construídos culturalmente à medida 

em que ocorre a formação do sujeito. Ao observar a relação familiar das crianças na primeira 

infância verificamos que muitas delas são ensinadas a contar geralmente utilizando objetos - 

por exemplo os dedos - para representar as quantidades e auxiliar em sua ordenação. 

 Segundo Bosch e Chevallard (1999, p. 14) o jovem estudante, ao iniciar os primeiros 

cálculos, deve ser capaz de articular três diferentes ostensivos de representação: a escrita dos 

números em sua disposição bidimensional e um pequeno discurso, gestos que pontuam suas 

ações e ajudam a gerenciar a disposição dos algarismos, a lateralidade da operação, o resultado, 

etc. Esse discurso, normalmente não verbalizado, da mesma forma que na contagem é 

considerado como o “raciocínio” desenvolvido pelo estudante para efetuar a tarefa. Ainda 

segundo os autores no universo dos objetos materiais e sua manipulação, a atividade geométrica 

elementar se originou como uma forma de combinar o discurso oral com o trabalho gráfico, 

integrando aos pouco os elementos escritos como nome de pontos e figuras, discurso escrito, 

etc. Ainda segundo os autores  

Em algumas atividades, tais como o cálculo do produto de duas matrizes ou a 

transposição dos termos de uma equação, o registro do gestual torna-se 

particularmente visível. Em outros casos, como a Aritmética pré-algébrica dos 

'problemas concretos”, é o discurso que faz o trabalho de matemático, deixando um 

lugar mínimo ao escrito por meio do cálculo numérico - o qual se torna de qualquer 

modo invisível quando é realizado mentalmente. (ibidem p.15) 

 

 Essa forma de “pensar” sem que necessariamente ocorra a verbalização é definida pelos 

autores como um traço da oralidade primária que antecede a oralidade secundária, momento 

em que o sujeito é inserido no mundo das escritas. Indicações desse tipo de raciocínio serão 

consideradas por nós no momento que analisarmos os resultados dos problemas propostos aos 

estudantes como parte dessa pesquisa. Observamos que algumas das soluções apresentadas 

evidenciam a forma discursiva de pensar do estudante que a apresentou como se ele estivesse 

explicando para um colega a resposta obtida manipulando os ostensivos de representação 

numérica sem, no entanto, formalizar algebricamente. 

 Ressaltamos ainda que definimos no primeiro capítulo o aspecto de linguagem que 

acreditamos estar de forma direta relacionado com as dificuldades na utilização dos ostensivos 

de representação dos objetos matemáticos. “A visão cultural comum estende, indevidamente, 

existir uma rigorosa correspondência entre a leitura/escrita, no caso das línguas 

naturais (BOSCH E CHEVALLARD, 1999, p. 17).  
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 Isso nos auxiliou a considerar que essa aparente correspondência leva os estudantes a 

desenvolverem uma leitura linear e sequencial, própria da oralidade primária, dificultando a 

compreensão de ideias associadas às estruturas numéricas como o quadrado da soma de dois 

termos, por exemplo.  Segundo os autores o ponto sensível são as inter-relações entre o oral e a 

escrita e a relação cultural dessas inter-relações. Ao contrário do discurso oral, a escrita congela 

os objetos no papel, o que nos conduziu a relacionar com o aspecto de memória que corresponde 

a um conjunto de não-ostensivos, cuja interpretação deve ser única. Dessa forma, ostensivos 

como (a + b)2 carregam consigo todo um discurso cuja tradução leva em consideração não só a 

leitura linear e sequencial característica da correspondência imediata da leitura/escrita aparente 

dos ostensivos envolvidos, mas a visão geral do próprio objeto representado. Assim esse 

conjunto constituído de seis símbolos carrega os conceitos de soma de dois números e o 

quadrado dessa soma, ou seja, estamos operando, elevando ao quadrado uma operação, a soma 

de a e b. Isso corresponde ao que definimos como o aspecto de estrutura. 

 Bosch e Chevallard (1999) destacam o equívoco em se considerar que a percepção do 

ostensivo seja natural. Pode-se considerar que ela é construída junto aos aprendizes - no nosso 

caso os estudantes - por aqueles que apresentam para eles a obra O, ou seja, os atores que 

compõem a instituição - no caso os professores auxiliados pelo material didático representado, 

em nossa tese, pelos livros didáticos.  

 Defendemos que essa construção, como pode ser verificado nas análises dos livros 

didáticos e nas respostas apresentadas pelos estudantes na pesquisa diagnostica desenvolvida, 

já ocorre no Quinto Ano do Ensino Fundamental, sendo a obra progressivamente apresentada, 

tomando como objetos iniciais os pertencentes à Aritmética e progressivamente apresentados 

os não-ostensivos relacionados à Álgebra. Essa passagem não ocorre de forma direta, sendo 

iniciada com a formalização dos ostensivos associados aos não-ostensivos relacionados aos 

objetos da Álgebra, que de acordo com a  análise dos livros didáticos ocorre no Oitavo Ano do 

Ensino Fundamental e prolonga-se nos demais anos da Educação Básica.  

 Após essa breve descrição das ferramentas de análise da TAD que utilizamos na 

pesquisa e da relação entre essas ferramentas e nossa proposta de trabalho, apresentamos a 

noção de níveis de conhecimento esperados dos estudantes, segundo definição de Robert 

(1997).  
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3.4. Níveis de conhecimento esperados dos estudantes conforme definição de Robert (1997, 

1998) 

 

Para refinar nossas análises optamos pela noção de níveis de conhecimento esperados 

dos estudantes conforme definição de Robert (1997, 1998). Segundo a autora, a forma como a 

tarefa é proposta induz à ação do estudante levando-o a utilizar seus conhecimentos de acordo 

com de três níveis: técnico, mobilizável e disponível.  

No nível técnico os conhecimentos necessários para a resolução da tarefa são isolados 

e locais. Para fazer funcionar os conhecimentos neste nível necessita-se apenas da utilização 

das ferramentas envolvidas na formulação da questão como: definições, propriedades ou 

fórmulas utilizadas de maneira quase que automática, sem a tomada de consciência a que elas 

fazem referências. Na figura 10, temos um exemplo de tarefa no nível técnico.    

FIGURA 10 – Exemplo de tarefa que exige do estudante o nível técnico.  

 

FONTE: Dante, 2009, Nono Ano, p. 11 

 

A tarefa já indica qual o caso de fatoração que deverá ser utilizado pelos estudantes, a 

sua execução é solicitada logo após a apresentação da mesma, cabendo aplicar os 

conhecimentos relacionados à técnica que permitam sua resolução.  

No nível mobilizável a questão proposta não fornece de forma direta as ferramentas 

necessárias para a formulação da resposta por parte do estudante, mas o que é pedido está 

explícito na tarefa. O conhecimento é, portanto, mobilizado pelo estudante se este souber 

identificar e aplicar as ferramentas na tarefa proposta de forma correta.  

Na figura 11 temos um exemplo de tarefa no nível mobilizável. 

 

 FIGURA 11 – Exemplo de tarefa que exige do estudante o nível mobilizável. 

 
FONTE: Dante, 2009, Nono Ano p. 11 
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Embora a indicação da tarefa pareça evidente, cabe ao estudante mobilizar, dentro do 

rol de conhecimento que possui, como se efetua, ou melhor, como se desenvolve o produto 

notável em questão, sendo assim necessário que primeiro identifique entre os diversos produtos 

notáveis a técnica “regra” correspondente que deverá ser aplicada nas expressões indicadas. 

Observamos que na mesma tarefa são trabalhados vários produtos notáveis, quadrado da soma 

ou diferença de dois termos, produto da soma pela diferença e cubo da soma ou diferença e 

cabe ao estudante identificar qual caso deverá ser utilizado para realizar a tarefa. 

A classificação quanto ao nível de conhecimento esperado dos estudantes segundo 

definição de Robert (1997, 1998) está associada à relação pessoal que o estudante desenvolveu 

com o saber considerado. Dessa forma, espera-se que estudantes a partir da Primeira Série do 

Ensino Médio já mantenham uma relação pessoal com os saberes necessários para que a 

realização de tarefas (como a apresentada na figura 11) estejam suficientemente estabelecidas 

de forma que ele a utilize como ferramenta explícita. Assim, para esses estudantes, o nível de 

conhecimento esperado para a realização da tarefa é o técnico.  

No nível disponível o estudante deve realizar a tarefa sem que o conhecimento ou parte 

dos conhecimentos envolvidos, sejam evidentes na apresentação da tarefa. Sua resolução só 

será possível se o estudante for capaz de localizar, dentre os de que dispõe, qual o conhecimento 

ou os conhecimentos necessários para a resolução da tarefa. O estudante deve associar 

diferentes formas de representação do mesmo objeto e estabelecer as relações que permitam 

solucioná-la. Isso só ocorrerá se o estudante tiver consciência das relações entre os objetos e 

suas representações. 

 Na figura 12 temos um exemplo de tarefa que exige a utilização desse nível de 

conhecimento. 

 

FIGURA 12: Exemplo de tarefa que exige do estudante o nível disponível. 

 

FONTE: Dante, 2009, Nono Ano p. 11 

 

A realização da tarefa acima só será possível se o estudante dispõe do conceito de 

perímetro e os saberes relacionados à modelagem da situação proposta. Além disso, é preciso 
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mobilizar a noção de porcentagem, o que dará origem a um sistema de equações que permitirá 

a resolução da tarefa proposta. 

  Nas análises dos livros didáticos desenvolvida para a presente pesquisa, levaremos em 

consideração qual o nível de conhecimentos que a tarefa proposta exige do estudante. Assim, 

poderemos identificar se a relação institucional proposta pelo livro auxilia o estudante no 

desenvolvimento de uma relação pessoal que ajude na articulação entre os conhecimentos dos 

quadros da Aritmética, da Álgebra, da geometria e das situações contextualizadas, 

possibilitando assim a introdução de novos conhecimentos que permitam a passagem da 

Aritmética para a Álgebra. 

Na sequência apresentamos uma breve descrição das noções de quadro e mudança de 

quadro conforme definição de Douady (1986). 

 

3.5. Noções de quadros de Règine Douady (1986) 

 

Consideramos a noção de quadro, como foi formulada por Douady (1986), como sendo 

“constituído pelos objetos de um ramo da matemática, das relações entre esses objetos, de suas 

formulações eventualmente diversas e das imagens mentais associadas a esses objetos e essas 

relações” (DOAUDY 1986 p. 11, tradução nossa.17).  

A autora enfatiza, ainda, que as imagens mentais têm um papel fundamental, pois 

funcionam como ferramentas dos objetos do quadro. Além disso, dois quadros podem conter 

os mesmos objetos e diferir pelas imagens mentais e problemáticas que possibilitam 

desenvolver.  

Após definir quadro, Douady (1986) considera ainda a noção de mudança de quadros 

que representa um meio de obter formulações diferentes de um problema que sem ser, 

necessariamente, equivalentes, criam as condições de um novo acesso às dificuldades 

encontradas para fazer funcionar as ferramentas e técnicas que se impunham na primeira 

formulação. Além disso, a autora ressalta que quaisquer que sejam as traduções de um quadro 

em outro, elas terminam sempre em novos resultados, novas técnicas, na criação de novos 

objetos matemáticos, em suma, no enriquecimento do quadro original e dos quadros auxiliares 

de trabalho.  

Assim, se um mesmo objeto tomado em dois quadros distintos e descrito de formas 

diferentes, trará consigo técnicas, tecnologias e teorias diferentes que poderão auxiliar na 

                                                           
17 Segundo Douady «Un cadre est constitué des objets d'une branche des mathématiques, des relations entre les 

objets, de leurs formulations et des images mentales associées à ces objets et ces relations» (Douady 1986 p. 11) 
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realização da tarefa. Nessa tese, em função dos aspectos antropológicos da teoria que a 

fundamenta, consideramos também a língua materna utilizada tanto na proposição quanto na 

realização de certos tipos de tarefas como a apresentada na figura 13, por exemplo. A tarefa em 

questão não é proposta no interior de um quadro da matemática, mas sim por meio de uma 

construção em língua materna que procura descrever uma situação para formular a tarefa a ser 

proposta. Isso nos leva a definir, no capítulo 4, o que denominaremos situações 

contextualizadas. Dessa forma, em função dos objetos e das relações entre eles definimos seis 

quadros18: o quadro numérico, da Aritmética, o aritmo–algébrico, o geométrico-algébrico, da 

Aritmética generalizada e o quadro da Álgebra, além das situações contextualizadas, que 

apresentaremos de forma detalhada no próximo capítulo. 

Aqui, apresentamos apenas um exemplo, que justifica nossa opção por introduzir a 

noção de quadro ou situação contextualizada nas nossas análises. Consideremos a tarefa da 

figura 12 apresentada na exposição do nível disponível no tópico anterior.  

A tarefa é enunciada na forma de uma situação contextualizada. A resolução nos parece 

mais simples se o estudante representá-la no quadro geométrico–algébrico, o que gera as figuras 

abaixo, nas quais x corresponde ao comprimento e y à largura do canteiro retangular. 

 

 

 

 

 Essa nova representação permitirá ao estudante escrever o seguinte sistema de equações 









54)2,175,0(2

60)(2

yx

yx
 no quadro da Álgebra, cuja solução, aplicando as técnicas associadas à 

resolução de sistemas de equações, cria as condições para que o mesmo responda a situação 

inicial. O canteiro mede 20 m de comprimento e sua largura é de 10 m, voltando, portanto ao 

quadro original, que é o da situação contextualizada. Essas mudanças que partindo das 

situações contextualizadas, passando pelos quadros da geometria e da Álgebra e voltando à 

situação original em que é apresentada são definidas por Douady como jogo de quadros, isto é, 

o correspondente às transições entre diversos quadros, normalmente realizadas pelos 

matemáticos, agora utilizadas no domínio da didática para a solução de uma tarefa proposta 

pelo professor. Assim, nosso interesse na análise das praxeologias existentes não está somente 

                                                           
18 A definição dos quadros se dará no momento em que for definida a grade de análise, capítulo 5. 

                       x 

                                                  y 
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associado aos possíveis quadros de trabalho, mas também aos objetos ostensivos e nas relações 

entre eles.  

A definição dos diferentes quadros nos permite identificar outro postulado de Douady 

(1986) em que a autora enfatiza que a tarefa deve ser formulada de forma a permitir ao estudante 

transitar, em outras palavras se relacionar, se possível de forma espontânea, com os diferentes 

quadros. 

Na sequência ponderamos sobre a importância do referencial teórico acima apresentado 

para a nossa pesquisa. 

 

3.6. Algumas Considerações 

 

A escolha da Teoria Antropológica do Didático como espinha dorsal de nossa pesquisa 

está baseada na concepção do pesquisador de que o ensino da matemática, assim como a 

educação do sujeito, não ocorre de forma isolada, mas fazem parte das relações sociais que ele 

estabelece com os demais sujeitos da sociedade em que está inserido.  

Dessa forma, é de se esperar que a interferência dessas relações esteja presente em sala 

de aula no momento em que o professor trabalha com seus estudantes os conhecimentos “que 

julga necessários” para sua formação. Esse julgamento parece não ser algo que está sob o 

controle do professor, como podemos identificar na exposição da teoria antropológica do 

didático de Chevallard, uma vez que as opções que “julga” ter autonomia de realizar, parecem 

estar relacionadas com as condições e restrições que fazem parte da ecologia que envolve o 

sistema de ensino em que está envolvido. 

Dessa forma, em nossa pesquisa consideramos essas relações, tanto no aspecto pessoal, 

por meio da análise dos resultados apresentados pelos estudantes na pesquisa diagnóstica, como 

no aspecto institucional, cujas análises foram realizadas por meio de livros didáticos indicados 

pelo Programa Nacional do livro didático - PNLD.  

Sendo o livro didático um exemplo de instituição e correspondendo a um material 

utilizado pelos professores em suas aulas, nos parece uma boa opção para a análise das relações 

institucionais existentes e, além disso, nos permite identificar o topos destinado 

institucionalmente tanto para o estudante como para o professor, quando consideramos parte 

teórica e exemplos como parte do topos do professor e exercícios propostos como parte do topos 

dos estudantes. Observamos, ainda, que os livros didáticos em geral funcionam como 

instrumentos que criam as condições para que o professor possa definir os momentos didáticos 
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de forma a permitir a passagem da Aritmética para a Álgebra e, assim responder as questões de 

pesquisas formuladas no segundo capítulo e aqui recolocadas.  

- Quais conhecimentos são necessários para que ocorra a passagem da Aritmética para 

a Álgebra? 

- Quais as relações institucionais existentes que possibilitam a passagem da Aritmética 

para a Álgebra? 

- Quais as relações institucionais existentes que privilegiam os aspectos da Álgebra 

quando se considera os estudantes envolvidos na pesquisa? 

- Quais os tipos de tarefas que são propostas aos estudantes de forma a permitir a 

passagem da Aritmética para a Álgebra?  

- De que forma os aspectos de memória, generalização, equivalência da igualdade, 

equivalência entre ostensivos, análise, linguagem e estrutura são explorados nessas tarefas? 

- Quais as técnicas e tecnologias utilizadas na realização dessas tarefas? 

- Quais conhecimentos, de acordo com as expectativas institucionais brasileiras, são 

esperados, dos estudantes, no momento dessa passagem e qual o nível de conhecimento que lhe 

é associado?  

- Entre os conhecimentos necessários para essa passagem, quais estão associados à 

relação pessoal dos estudantes com a Aritmética e com a Álgebra? 

- Quais as relações pessoais efetivamente desenvolvidas pelos estudantes, com alguns 

objetos da Aritmética, que favorecem a passagem da Aritmética para a Álgebra? 

Na busca de compreender as relações que permitam responder a essas questões 

construímos, no capítulo 4, uma grade de análise que nos permitiu desenvolver as análises dos 

livros didáticos, buscando identificar as tarefas usuais de Aritmética e Álgebra no Ensino 

Fundamental que possibilitam a passagem Aritmética para a Álgebra.   

A seguir, apresentaremos um levantamento dos diferentes tipos de tarefas de Aritmética 

e Álgebra propostas aos estudantes do Ensino Fundamental de forma a fundamentar nossas 

análises - tanto dos livros didáticos como da sequência proposta como parte de nossa pesquisa.  
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4. TAREFAS USUAIS DE ARITMÉTICA E ÁLGEBRA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

4.1. Introdução 

 

 De acordo com Chevallard (1994), as relações pessoais dos estudantes com o saber são 

culturalmente construídas, mediadas pelas relações institucionais impostas a eles por 

instituições a que eles se submetem. A título de exemplo, lembramos que todos aprendemos o 

idioma nativo, no nosso caso, a Língua Portuguesa, visto que as instituições com as quais nos 

relacionamos nos impõem esse idioma. A aprendizagem de um segundo idioma, só ocorrerá se 

formos cercados por instituições que, de forma direta, o imponham, como o caso das 

instituições familiar, escolar, entre outras. 

 O mesmo ocorre com o saber matemático. Conceitos como os relacionados aos 

números naturais são impostos às crianças, por instituições familiares e sociais já na primeira 

infância. Cria-se a impressão de que ela aprende tais conceitos sozinha. Saberes relacionados à 

Álgebra são impostos, em geral, apenas pela instituição escolar. Partindo dessa premissa, para 

que o estudante aprenda os saberes relacionados à Álgebra, da mesma forma que os demais 

saberes matemáticos, será necessário que se criem condições para o estabelecimento da relação 

pessoal dos mesmos com esses saberes.  

Podemos considerar que um dos instrumentos utilizados para o estabelecimento dessa 

relação em nossas instituições escolares é o livro didático. Dessa forma, na procura de 

identificar quais as relações institucionais que são propostas aos estudantes de maneira a 

permitir a criação de uma relação pessoal com os saberes que permitirão a passagem da 

Aritmética para a Álgebra, desenvolvemos, neste capítulo, a análise de livros didáticos do 

Quinto ao Oitavo Ano do Ensino Fundamental, buscando identificar como são trabalhadas 

tarefas que podem ser relacionadas a Álgebra, notadamente no que se refere aos aspectos por 

nós definidos: memória, linguagem, generalização, análise, estrutura, equivalência da igualdade 

e entre ostensivos. 

 Para fundamentar essa análise construiremos, a seguir, uma grade de análise segundo 

modelo proposto por Dias (1998), em sua tese de doutorado. Nessa tese a autora define os 

elementos de sua grade e, com base nela, analisa as tarefas propostas para o ensino da Álgebra 

Linear nos primeiros anos da universidade. A seguir apresentamos a grade que fundamentará 

as análises que desenvolveremos sobre os livros em nossa pesquisa.  
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4.2. Grade de análise 

 

A grade de análise que aqui passamos a definir deverá servir como ferramenta para 

identificar as relações institucionais a serem desenvolvidas junto aos estudantes nas diferentes 

etapas escolares e a coerência entre elas. Procurando compreender quais são as relações 

pessoais que se espera sejam desenvolvida, efetuaremos uma análise de livros didáticos de 

Matemática destinados aos estudantes do Quinto ao Oitavo ano do Ensino Fundamental. Nessa 

análise pretendemos identificar quais são os tipos de tarefas, de acordo com a definição de 

Chevallard (2001), e quais os quadros utilizados, segundo a definição de Douady (1986), isto 

é, em que quadros são apresentadas essas tarefas e em que quadros elas são realizadas. 

Levaremos em consideração também,  os níveis de conhecimento esperados dos estudantes, 

segundo Robert (1997, 1998), bem como as noções de objetos ostensivos e não-ostensivos, 

segundo definição de Chevallard (1994, 2001),  e os aspectos da Álgebra por nós definido.     

Na grade de análise desenvolvida para a presente pesquisa, levaremos em consideração 

os quadros em que a tarefa é proposta e aqueles em que ela pode ser realizada, de acordo com 

os quadros que definiremos a seguir.  

 

4.3. Definição dos elementos que compõem a grade de análise 

 

4.3.1. Definição dos quadros: numérico, Aritmética, aritmo-algébrico, geométrico-

algébrico, Aritmética generalizada e da Álgebra 

 

Quadro Numérico 

 

A necessidade de contagem, provavelmente foi uma das primeiras atividades humanas 

que podemos relacionar ao que hoje denominamos Matemática. Essa necessidade se estabelece 

a partir do momento em que desejamos controlar os objetos acumulados. Segundo Eves (2004), 

existem evidências de que o homem tenha desenvolvido a habilidade de contar há pelo menos 

50 mil anos. Ainda segundo Eves (2004 p. 27), a “medida que se tornou necessário efetuar 

contagens mais extensas, o processo de contar teve de ser sistematizado”, dando origem a 

sistemas de numerações, entre eles o que utilizamos atualmente.  

Os objetos dentro desse quadro se relacionam com essa necessidade de contagem e a 

representação numérica do valor encontrado, dentro de um sistema de numeração previamente 

definido e as diferentes conversões entre os ostensivos de representação e não-ostensivos 
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associados.  Na figura 13, a seguir, temos uma tarefa que apresenta essas características. É 

solicitado ao estudante completar a tarefa usando os sinais de >, < ou =. Para resolver essa 

tarefa é necessário que o estudante compreenda o sistema de representação decimal e as 

quantidades representadas, de forma a poder decidir se o valor representado à esquerda é maior, 

menor ou igual ao da direita e poder decidir qual o símbolo a ser utilizado.    

 

FIGURA 13: Tarefa apresentada no quadro numérico.  

9 Complete com > (é maior do que), < (é menor do que) ou = (é igual a): 

a) 8762  □ 8672  

b) 9999  □ 10000 

FONTE: Dante 2011, Quinto Ano, p. 23. 

 

Quadro da Aritmética 

 

Nesse quadro incluiremos o que, segundo Chevallard (1984, p. 72), os Gregos 

denominavam de Aritmética vulgar ou logística, para distinguir da Aritmética utilizada pelos 

filósofos. Nele os objetos relacionados são as operações básicas de adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e determinação da raiz enésima que sobre eles possam ser 

definidas. Não se inclui aqui a operação com números inteiros, cuja origem não está na 

Aritmética, mas sim no interior da Álgebra, logo já possuem aspectos relacionados às estruturas 

algébricas, como o conhecimento de número oposto.   

Estamos considerando apenas, os aspectos de natureza operacional, ou seja, aqueles que 

permitem ao estudante obter uma resposta utilizando as técnicas e tecnologias associadas à 

representação numérica. Dessa forma consideramos que estará dentro desse quadro as 

operações com números racionais, tanto na forma decimal como na representação fracionária , 

desde que positivos e com mesmo denominador.  

Nesse quadro as operações podem ser executadas da esquerda para direita, que 

consideramos ser a sequência natural19 na realização de tarefas relacionadas à leitura e escrita 

dentro de nossa cultura. O sinal de igualdade destaca o resultado como sendo o valor obtido 

como resposta e não uma equivalência, embora a equivalência esteja implícita na igualdade.  

No exemplo da figura 14, temos uma sequência de expressões numéricas cuja solução 

pode ser realizada da esquerda para a direita, que como dito, parece ser a sequência natural de 

                                                           
19 A leitura e escrita na cultura Ocidental, na qual estamos inseridos, ocorre de forma sequencial e da esquerda 

para a direita. Isso interfere de forma direta na construção do conhecimento matemático dentro de nossa cultura. 

Basta observar a forma com que ordenamos os números na reta numerada e as análises gráficas de crescimento ou 

decrescimento de uma função. 
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leitura e execução de tarefas desse tipo na cultura ocidental, que corresponde à cultura a qual 

nos submetemos, ou seja, segundo Chevallard (1999, 2001), o sujeito, no caso o estudante, se 

submete às instituições com as quais se relaciona e a estrutura de leitura e escrita é uma dessas 

instituições.    

 
FIGURA 14 - Tarefa apresentada no quadro da Aritmética. 

 
 

FONTE: Sanchez, 2010, Quinto Ano, p. 38 

 

Quadro Aritmo-Algébrico 

 

Consideramos este quadro como tendo por objetivo acomodar situações intermediárias 

entre o caráter operacional da Aritmética20 e a presença de características algébricas como as 

propriedades de uma operação numérica, entre elas a associativa da adição ou da multiplicação. 

Como exemplo, podemos citar as expressões que apresentam representações em que se utilizam 

parênteses, colchetes e/ou chaves, operação com números inteiros, entre outras operações 

numéricas cuja realização não seja de execução baseada apenas no conceito que a define. É no 

quadro aritmo-algébrico que enquadramos as expressões numéricas cuja representação exige o 

desenvolvimento de operações em que a ordem de execução é determinada por regras de 

prioridade.  

Nesse quadro o papel da igualdade já não é o de indicar apenas a solução, mas de 

demonstrar a relação de equivalência entre duas etapas do desenvolvimento da tarefa.  Assim, 

o aspecto de memória fica evidenciado, pois numa expressão longa temos a necessidade de 

trabalhar com resultados obtidos em etapas anteriores, de forma que os resultados obtidos nas 

                                                           
20 O caráter operacional da Aritmética se destaca pela automatização das operações que permitem obter de forma 

rápida a resposta. Segundo Chevallard (1984), pode se considerar a existência de uma dialética entre o numérico 

e o algébrico, onde o numérico cria as condições para a construção do algébrico, que por sua vez dá o suporte para 

o estudo do numérico. Essa dialética se observa em operações com monômio onde se aplica as regras da Aritmética 

para que essa operação seja realizada, ao mesmo tempo em que a demonstração das propriedades numéricas só 

pode ser realizada com o auxilio do algébrico.   
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etapas anteriores possam ser utilizadas a qualquer instante, visto que cada expressão é 

equivalente as demais. 

Ainda nesse quadro, as expressões numéricas que correspondem às ferramentas de 

trabalho permitem identificar o aspecto estrutural da Álgebra, uma vez que as propriedades 

operatórias, embora em algumas situações não interfiram no desenvolvimento da tarefa, podem 

ser utilizadas como recurso, ampliando as possibilidades de tratamento. O papel de linguagem 

também está presente, pois o significado do número não pode ser expresso apenas pelos 

“algarismos” envolvidos, mas também por sinais como o que o define o valor relativo do 

número ou a composição de um número pela soma ou diferença que deverá ser elevada ao 

quadrado.   

No exemplo da figura 15, parte da expressão encontra-se entre parênteses, indicando prioridade 

na execução. Entretanto, em termos de significado, é preciso considerar a representação e a 

linguagem natural a ela associada. Por exemplo, estruturalmente o item a equivale a dizer que 

de 382 deve ser retirado 80, expresso pela soma de 22 por 58. A leitura dessa expressão não 

pode ser linear, mas sim a diferença entre 382 pela soma de 22 com 58.  

 

FIGURA 15: Tarefa apresentada no quadro aritmo-algébrico. 

 
 

FONTE: Sanchez.  2010, Quinto Ano - p. 104 

 

Segundo Robinet (1989), devemos a Viète (1540-1603) o uso dos parênteses como 

forma de indicar um conjunto de operações que levariam a um resultado passível de ser 

utilizado em outras operações, assim podemos considerar que essa nova representação marca o 

inicio da formulação dos aspectos de estrutura e memória associados à Álgebra Moderna. 

 

Quadro Geométrico - Algébrico  

 

A Álgebra, como já foi dito, é fruto de uma longa evolução do conhecimento. É bem 

provável que as primeiras necessidades, que podemos considerar estarem relacionadas ao 
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desenvolvimento do que hoje chamamos de Matemática, tiveram sua origem em problemas 

práticos de contagem, logo associados à construção de um sistema de numeração e como 

consequência a Aritmética. A necessidade de conhecimentos sobre espaço ao redor está 

relacionada ao desenvolvimento da geometria. Relações algébricas importantes como o 

quadrado da soma, por exemplo, tiveram sua demonstração formulada de forma geométrica 

pela Matemática Grega e são apresentada em nossos livros didáticos como importante 

ferramenta,  justificando relações abstratas, como a apresentada na figura 16, a seguir.  

 

FIGURA 16: Tarefa apresentada no quadro geométrico – algébrico 

 
.  

FONTE: Dante, 2009, Oitavo Ano p. 86. 
 

 

Nela se solicita ao estudante que escreva uma expressão, de forma mais específica, 

escrever um monômio que corresponda à área da figura ao lado. O referido monômio, 6ax, 

representa a soma das áreas dos três retângulos representados, para quaisquer que sejam as 

medidas dos lados representados no caso por “a” e “x”, o que destaca o aspecto de generalização 

da Álgebra. 

Dessa forma o quadro que denominamos de geométrico-algébrico é constituído pelos 

objetos da geometria utilizados como suporte para a realização de tarefas ou que permitam 

justificar propriedades ou estruturas algébricas, como a representada nas figuras acima. 

 

Quadro da Aritmética Generalizada 

 

As tarefas realizadas no interior do quadro da Aritmética generalizada são aquelas para 

as quais ainda não consideram explicitamente as estruturas algébricas que permitem a 

manipulação de objetos matemáticos de forma mais ampla, como provar que a soma de dois 

números ímpares é um número par. Entretanto, as regras necessárias para a solução dessas 

tarefas permitem a manipulação dos ostensivos de forma a possibilitar a introdução e o 
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desenvolvimento de novos não-ostensivos por meio da generalização dos não-ostensivos com 

os quais os estudantes já mantêm uma relação pessoal satisfatória. A generalização aqui 

considerada está relacionada tanto com a utilização de representação numérica por meio de 

símbolos como letras, mas também à generalização das propriedades operatórias no interior dos 

conjuntos numéricos.  

A noção de variação torna-se ponto chave para permitir essa generalização, facilitada 

com a utilização dos padrões e sequências. Assim, os conhecimentos relacionados às estruturas 

numéricas ganham força, pois uma soma, por exemplo, carrega consigo todas as propriedades 

operatórias da operação indicada e não apenas um resultado a ser obtido. Além disso, o aspecto 

linguagem começa a ser delineado e permite a interpretação de expressões como “a soma de 

dois termos”, abrindo a possibilidade para a exploração das propriedades dessa soma.  

Nesse momento, a igualdade ganha definitivamente o status de equivalência ao 

relacionar duas expressões em que a igualdade se estabeleça.   

No exemplo da figura 17, a seguir, temos a aplicação do algoritmo da multiplicação, 

desenvolvido inicialmente para o trabalho com as operações no quadro da Aritmética, como o 

produto de 32 por 146, sendo utilizado para o produto de dois polinômios.  

 

FIGURA 17: Tarefa apresentada no quadro da Aritmética generalizada. 

 

 
FONTE: Dante. 2009.  Oitavo Ano, p 91 

 

A realização dessa tarefa exige a aplicação das técnicas operatórias ou a utilização de 

conhecimentos relacionados às estruturas numéricas como, propriedades das potências, 

compreensão de um símbolo literal representando um número, propriedades operatórias nos 

conjuntos numéricos trabalhados enquanto regras e leis do cálculo algébrico, assim são 

utilizadas a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, associativa da 

multiplicação, existência do neutro, propriedades de potência para a adição e multiplicação. 
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Na figura 18, a seguir apresentamos outro exemplo que corresponde à multiplicação de 

binômios no quadro da Aritmética generalizada e no quadro geométrico algébrico.  

 

FIGURA 18 - Tarefa apresentada nos quadros da Aritmética generalizada e geométrico algébrico.  

  

FONTE: Dante. 2009.  Oitavo Ano, p .91. 
 

 

No quadro da Aritmética generalizada utiliza-se a propriedade distributiva da 

multiplicação em relação à adição e às regras da adição de polinômios, ainda nesse quadro a 

multiplicação de binômios é efetuada por meio do algoritmo clássico da multiplicação de 

números. Já, no quadro geométrico algébrico cria-se uma imagem mental de um retângulo de 

lados x + 5 e x + 2 e calcula-se a área das figuras correspondentes, a soma das áreas irá 

representar o produto dos binômios considerados. 

A generalização das operações numéricas com a utilização das propriedades operatórias 

dos números destaca o aspecto da generalização e cria as condições para a formulação do 

aspecto de linguagem associado à Álgebra, assim como da representação da operação no quadro 

geométrico-algébrico.  

 

Quadro da Álgebra 

 

Os objetos nesse quadro se destacam pelas propriedades gerais que podem ser inferidas 

a partir de suas representações. O objeto não está sozinho, mas carregado de significados a ele 

relacionado, o que permite considerar que estamos diante de uma nova linguagem. De acordo 

com Chevallard (1984), essa nova linguagem potencializa os aspectos da Álgebra, a saber: 
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memória, generalização, linguagem, equivalência da igualdade, equivalência entre ostensivos, 

análise, e estrutura das operações numéricas definidas anteriormente. 

Dessa forma um objeto algébrico é dotado de uma estrutura com propriedades que 

transcende a simples representação, por exemplo, no quadrado da soma de dois termos, cuja 

representação algébrica dada pelo ostensivo (a + b)2. O objeto matemático representado por 

esse conjunto de seis símbolos tem os seguintes não-ostensivos associados: 

- As letras “a” e “b” indicam dois números, supostamente conhecidos que podem ser 

definidos dentro de qualquer um dos conjuntos numéricos.  

- Como “a” e “b”, são números supostamente conhecidos, a soma de “a” e “b”, indicada 

pelo ostensivo “a + b” também é supostamente conhecida. Como os números estão definidos 

dentro de conjuntos numéricos, são válidas para essa soma todas as propriedades da adição 

definidas dentro desse conjunto, como a propriedade comutativa, válida em todos os conjuntos 

numéricos trabalhados nos Ensinos Fundamental e Médio, o que nos permite escrever (a + b)2 

= (b + a)2.  

- Como a soma “a + b” é supostamente conhecida, temos que o quadrado da soma de 

“a” e “b”, também é supostamente conhecido. Entretanto como o quadrado de um número é 

definido como o produto desse número por ele mesmo, ela só poderá ser efetuada se: 

Primeiro: O número for efetivamente conhecido, o que nem sempre será o caso 

Segundo: Utilizando as propriedades operatórias da multiplicação, o que nos leva à 

identidade (a + b)2 = a2 + 2 a b + b2.      

Observa-se então que a expressão, (a + b)2 traz junto consigo significados que estão 

relacionados aos aspectos: 

- De memória, pois permite registrar a informação de maneira a não perder de vista o 

objeto matemático, ou seja, o não-ostensivo associado 

- De generalização, visto que utiliza termos literais “a” e “b”, como ostensivos para 

representar números quaisquer supostamente conhecidos 

- Da linguagem, pois o resultado da soma, que é única, é composto por duas parcelas e 

será esse valor que deverá ser elevado ao quadrado, o que implica que a leitura difere totalmente 

da forma linear que o estudante está habituado. O que temos representado é o quadrado de uma 

soma e não a soma de dois números onde um deles está elevado ao quadrado 

- De equivalência da igualdade e entre ostensivos, pois como já destacado anteriormente, 

entre os não-ostensivos associados temos que (a + b)2 = a2 + 2 a b + b2  

- De estrutura das operações numéricas, pois uma vez que a expressão é constituída por 

uma soma de dois números, valerá para ela todas as propriedades da soma de dois números e 
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sendo uma potência, trará consigo todas as propriedades das potências, o que incluiria a 

necessidade de se conhecer o resultado dessa soma para que a operação possa ser efetuada. 

Algebricamente a soma já está determinada pelo ostensivo (a + b).  

Dessa forma podemos considerar a Álgebra como uma nova forma de analisar e 

representar os objetos matemáticos nos diferentes tipos de tarefas em que estão em jogo esses 

conhecimentos.  

Isso nos conduz a ponderar que para que seja possível o estudante desenvolver as formas 

de raciocínio e compreender os objetivos da Álgebra é necessário passar por etapas 

intermediarias, isto é, pelo desenvolvimento de habilidades de escrita que permitam guardar a 

memória do objeto trabalhado, pela generalização das propriedades dos objetos da Aritmética, 

pelo desenvolvimento de uma linguagem que permita comunicar a informação sem dubiedades, 

pela compreensão do princípio de equivalência da igualdade e das propriedades estruturais das 

operações numéricas, que de acordo com o princípio da generalização passa a valer para todos 

os valores numericamente definidos ou não. Assim, podemos considerar a existência da 

necessidade de uma pré-Álgebra ou Aritmética generalizada, por meio da qual se possa 

estabelecer um salto qualitativo, necessário para a utilização de seus símbolos e propriedades 

enquanto ferramentas para a solução de diferentes tipos de tarefas.      

Um exemplo de objeto associado ao quadro da Álgebra é apresentado na figura 19, a 

seguir, em que resumidamente se faz a generalização da técnica de resolução de uma equação 

do segundo grau. Esse tipo de apresentação dos objetos da Álgebra é comum não só nos livros 

de Nono Ano do Ensino Fundamental, Ciclo II, mas também nos livros da Primeira Série do 

Ensino Médio e, muitas vezes, nos resumos exibidos pelos professores em aula.  

 
FIGURA19 - Esquema apresentado no quadro da Álgebra. 

 
FONTE: Dante. 2009, 9o Ano, p. 59 

 

Nessa figura observamos os aspectos relacionados à generalização da solução de uma 

equação, como destacado por Robinet (1989).  A expressão ax2 + bx + c = 0 não representa uma 
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equação específica, mas uma família de equações, cuja estratégia de solução apresentada, entre 

outras possíveis, é sempre a mesma desde que se conheçam os coeficientes ou parâmetros a, b 

e c. Em princípio, para os estudantes que não dominaram os aspectos da Álgebra aqui 

analisados, seria um contrassenso. Aparentemente os valores desses coeficientes não são 

conhecidos, pois a, b, c são letras e não números.  Observações de sala de aula, feitas pelo 

pesquisador, com estudantes do curso superior, evidenciam essa dificuldade em equações como 

x2 – 64 = 0. Essas observações, figura 20, a seguir, mostram que existem estudantes que já 

desenvolveram certa habilidade na resolução desses tipos de tarefas, mas não as dominaram 

completamente, pois encontram grandes dificuldades em identificar que o coeficiente b é igual 

à zero.  

 

FIGURA 20 - Tarefa realizada no quadro da Álgebra por um estudante do curso superior. 

 
FONTE: Extrato de anotações apresentada pelo estudante  

 

 

No interior do quadro algébrico, os ostensivos associados aos respectivos não-

ostensivos, permitem a realização de conversões e tratamentos que conduzem à realização das 

tarefas envolvendo a Álgebra, como no caso a solução de qualquer equação, dentro da família 

de equações representada. 

 

Situações contextualizadas 

 

Algumas tarefas apresentadas nos livros didáticos analisados não se encaixam em 

nenhum dos quadros acima citados. São tarefas que, em sua grande maioria, são propostas em 
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língua materna, no caso a Língua Portuguesa. Segundo Duval (2011), a língua materna é um 

sistema de registro21 que possui a função de comunicação, além disso, é nele que são formuladas 

as definições e enunciados. É por meio da língua materna que podemos descrever situações nas 

quais se procura criar um contexto por meio do qual se pode propor uma determinada tarefa. 

Isso nos conduz a utilizar, de forma licenciosa, as situações contextualizadas, não como um 

quadro da forma como proposta por Douady, pois a mesma deveria ser formulada ou resolvida 

dentro de um contexto matemático, mas como tarefas propostas ou resolvidas em língua 

materna que procuram criar um contexto, acompanhado ou não por outras formas de 

representação como uma tabela ou figura, que embora não seja propriamente associada a um 

ramo da matemática é fundamental para a comunicação no interior desse ramo do 

conhecimento. Na figura 21, a seguir, temos um exemplo de tarefa que permite ao estudante 

associar a letras com números através do aspecto de análise.   

 

FIGURA 21 - Tarefa proposta numa a situação contextualizada. 

 
FONTE: Dante. Sexto Ano. 2009.  p 99. 

 

A forma com que a tarefa é proposta envolve conhecimentos relacionados a linguagem 

natural  não se encaixando em nenhum dos quadros anteriormente definidos. Dessa forma, 

quando a tarefa proposta não se encaixar em nenhum dos quadros definidos acima, 

classificaremos como sendo uma tarefa proposta ou resolvida em situações contextualizada. 

 

 

 

                                                           
21 Um sistema de registros é um conjunto de signos que só tem significado dentro desse sistema,  que pode ser de 

códigos, signos que permitem a transmissão  de uma informação ou um sistema de registro,  “sistemas 

cognitivamente produtores ou mesmo “criadores” de representações sempre novas” (DUVAL, 2011, p. 72) “A 

originalidade e a força das línguas naturais se deve ao fato de que elas cumprem, ao mesmo tempo, funções de 

comunicação e todas as cognitivas” (ibidem p. 74) 
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4.3.2. Objetos ostensivos e não-ostensivos 

 

Na análise dos diferentes tipos de tarefas associadas à introdução e desenvolvimento da 

Álgebra serão considerados os seguintes ostensivos e os não-ostensivos a eles associados: 

 

4.3.3. Não-ostensivos associados aos ostensivos esperados nas análises das atividades 

 

Não esperamos identificar todos os ostensivos e não-ostensivos que envolvem a 

construção de um novo campo de conhecimento, no caso a Álgebra. Com certeza tanto os 

professores quanto os estudantes podem fazer uso de gestos, como o mover dos dedos, para 

indicar a distributiva da multiplicação em relação à adição e esse ostensivo não estará aqui 

indicado. Dessa forma ostensivos e os não-ostensivos aqui analisados serão aqueles que de 

alguma forma puderem ser identificados, tanto nos materiais didáticos analisados, como nas 

produções dos estudantes obtidas por meio da resolução do teste-diagnóstico que será aplicado, 

que são eles:  

-Os números Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais e Reais 

-As operações numéricas de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação 

-As propriedades operatórias da soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação com números relativos e racionais 

-Os números algébricos ou literal 

-As operações algébricas de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação 

- As expressões numéricas e algébricas 

- O monômio, binômio, trinômio e polinômio 

- A equação, do primeiro e do segundo grau 

- A função, do primeiro e do segundo grau 

- Os monômios e polinômio 

- A parte literal e coeficiente 

- Os termos semelhantes. 
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4.3.4. Ostensivos associados aos não-ostensivos esperados nas análises das atividades 

 

Vimos que, segundo Chevallard (1994), o acesso a um não-ostensivo se dá pelos 

ostensivos a ele associado e que a um mesmo não-ostensivo podemos associar vários ostensivos. 

Na análise desenvolvida esperamos encontrar os seguintes ostensivos:  

- De representação de um número natural, inteiro, racional e irracional, no quadro 

numérico, escrita dos números.  

- De representação de um número natural, inteiro, racional e irracional, no quadro 

geométrico-algébrico, representação na reta. 

- De representação das operações entre números em diversos quadros, aritmético, 

aritmo-algébrico, Aritmética generalizada e algébrico  

- De representação de monômios, nos quadros da Aritmética generalizada e algébrico 

- De representação de uma expressão numérica ou algébrica nos quadros da Aritmética 

generalizada e algébrico 

- De representação de uma equação nos quadros da Aritmética generalizada e algébrico 

- De representação de funções nas formas algébrica, tabular e gráfica.  

- De representação de uma potência nos quadros da Aritmética generalizada e algébrico 

etc. 

Entendemos ser importante identificar os quadros em que as tarefas são apresentadas, 

os ostensivos e não-ostensivos a eles associados, os aspectos da Álgebra nela envolvido, bem 

como o nível de conhecimento esperado do estudante para sua realização, pois essas noções são 

fundamentais na construção da grade de análise que elaboramos e agora apresentamos.      

 

4.4. A grade de análise 

 

 Na análise das tarefas e atividades encontradas nos livros didáticos analisados ao longo 

dessa pesquisa, procuramos identificar os seguintes elementos: 

- O tipo de tarefa  

- O quadro, ou situação contextualizada, em que a tarefa é enunciada 

- As técnicas possíveis  

- O quadro, ou situação contextualizada, em que a tarefa é resolvida 

- Os ostensivos associados às técnicas 

- Os não-ostensivos em jogo 

- Os aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  
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- O nível de conhecimento esperado dos estudantes. 

 

4.4.1. Tipos de tarefas e análise das tarefas propostas nos livros didáticos 

 

A categorização das tarefas não foi pré-definida, sendo construída à medida que 

desenvolvíamos as análises dos livros didáticos. Nessa análise procuramos identificar as 

relações institucionais apresentadas aos estudantes e os conhecimentos relacionados a Álgebra, 

principalmente no que se refere aos aspectos aqui definidos. Dessa forma, a tarefa que 

classificamos como sendo a do tipo 1 será a primeira a ser encontrada nos livros do Quinto Ano 

do Ensino Fundamental analisados para a presente pesquisa e apresentado logo a seguir no 

capitulo 5, e as demais estarão na sequência em que são proposta nas coleções analisadas, o que 

poderá ser identificado pelo exemplo utilizado na presente análise. Esse procedimento foi por 

nós considerado construtivo, uma vez que permite mostrar a evolução das tarefas ao longo da 

proposta de construção desse conhecimento e será um facilitador para a análise dos livros aqui 

desenvolvida, uma vez que essa classificação ocorrerá naturalmente.  

 

Tarefa T1: Comparar dois lados de uma igualdade ou desigualdade 

 

FIGURA 22 – Exemplo de tarefa do tipo: Comparar dois lados de uma igualdade ou desigualdade. 

 
 

FONTE: Sanches, 2010, Fazendo e Compreendendo Matemática, p. 33. 

 

Na acima, temos a tarefa que classificamos como do tipo 1, extraída do livro destinado 

ao Quinto Ano da autora Sanches (2010).  A tarefa consiste em julgar se as duas somas 

apresentadas são ou não iguais, completando com o sinal de igualdade ou desigualdade de 

acordo com sua conclusão. Essa comparação estimula o estudante a refletir sobre essa igualdade 

e, de forma indireta, a trabalhar com o aspecto da equivalência da igualdade, o que reforça nossa 

convicção sobre a tese de que o desenvolvimento de conceitos necessários para que o estudante 
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tenha domínio dos fundamentos da Álgebra escolar ocorre já no quinto ano do Ensino 

Fundamental.   

- tipo de tarefa 

A tarefa é do tipo de comparação entre dois membros que podem ou não ser iguais, 

equivalentes, completando com o sinal correspondente.  

- quadro em que a tarefa é enunciada 

 A tarefa é enunciada no quadro aritmético, uma vez que para sua resolução basta 

efetuar a soma dos números envolvidos. 

- técnicas possíveis 

Primeira técnica: Soma direta. Nesta técnica o estudante efetua as adições indicadas e 

compara os resultados encontrados. 

                    
162425

72425

90000

                             
162425

90000

72425

 

Segunda técnica: Propriedade comutativa. A utilização dessa técnica exigirá do 

estudante apenas a análise das somas indicadas, verificando que as duas envolvem as mesmas 

parcelas, apenas a ordem é que foi invertida. Como essa propriedade não é explicitada na obra, 

podemos levantar a hipótese de que grande parte dos estudantes recorre à primeira técnica. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

A primeira técnica tem sua resolução no quadro da Aritmética, já a segunda depende da 

utilização de uma propriedade da adição dos números naturais, o que leva sua realização no 

quadro aritmo-algébrico.   

- ostensivos associados às técnicas 

Em ambas as técnicas, o ostensivo utilizado é a representação de números no sistema de 

numeração decimal e o símbolo de adição. 

- não-ostensivo em jogo 

Os não-ostensivos utilizados na primeira técnica estão relacionados à forma de 

representar um número natural no sistema de numeração decimal e o conceito de adição, já a 

segunda técnica faz uso também da propriedade comutativa na soma de dois naturais. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Em ambas as técnicas são trabalhados os aspectos da equivalência da igualdade e 

linguagem. A primeira trabalha também o aspecto da memória, visto que para que a soma seja 

efetuada é necessário efetuar as somas indicadas, o que normalmente é feito escrevendo os 

números um sobre o outro, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e assim 
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sucessivamente e efetuando a operação indicada.  Já na segunda técnica temos os aspectos de 

estrutura e linguagem, uma vez que o estudante pode realizar a tarefa sem efetuar a operação, 

basta verificar que se trata da soma das mesmas parcelas, logo tem o mesmo resultado.  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

A solução apresentada pela primeira técnica é determinada no enunciado da tarefa onde 

se lê: “observe as adições e coloque o sinal de = ou ”.  Embora a questão solicite apenas a 

comparação entre os dois membros a realização das adições está implícita na realização da 

mesma, dessa forma o nível é, o nível técnico. Já na segunda, o estudante deve observar que as 

parcelas envolvidas na adição são iguais e, portanto a soma deve ser a mesma. Esse 

conhecimento só é trabalhado formalmente a partir do sexto ano do Ensino Fundamental, logo 

o nível exigido é o disponível para estudantes do quinto ano, mobilizável para os estudantes a 

partir do sexto ano.  

 

Tarefa T2: Resolver um problema 

 

FIGURA 23 – Exemplo de tarefa do tipo: Resolver o problema. 

Seu Rafael comprou um carro por R$ 22.354,00. Como entrada, ele deu um carro no 

valor de R$ 7.74,00 e vai pagar o restante em 4 prestações iguais. Qual será o valor de 

cada prestação? 
FONTE: Sanches, 2010, Quinto Ano, p. 46.  

 

Tarefas, como a apresentada na figura 23, acima, parecem ser comuns nos livros 

didáticos, destinado ao Quinto Ano do Ensino Fundamental, sendo que das 135 tarefas 

relacionadas à Álgebra encontrada na análise do presente livro, 69 eram desse tipo. Isso se 

justifica pela necessidade do desenvolvimento da habilidade22 de leitura e interpretação de 

texto, como definido na proposta curricular do estado de São Paulo “Ler e expressar-se com 

textos, cifras, ícones, gráficos, tabelas e formulas” (SÃO PAULO, 2008, p 32).  Na prática essa 

tarefa consiste em um conjunto de subtarefas, tendo como principal objetivo a resolução de 

uma situação contextualizada, proposta em linguagem natural, denominada nos livros didáticos 

como resolução de problemas. A sua realização comporta, na prática, as tarefas:  

 - Ler e interpretar o texto apresentado 

                                                           
22  Consideramos que o estudante terá desenvolvido a habilidade na realização de uma tarefa quando for capaz de 

utilizá-la como ferramenta para a realização de outras tarefas. Assim, podemos considerar que em matemática o 

estudante terá desenvolvido a habilidade leitura e interpretação de um texto quando for capaz de retirar do texto, 

expresso em linguagem natural, as informações necessárias para a realização da tarefa que ela propõe, como a 

compreensão de uma definição ou resolução de um problema. Ou seja, ser capaz de mobilizar a leitura e 

interpretação e procurar no seu repertório situações de referência que possibilitem resolver tarefas que exigem o 

nível disponível, conforme definição de Robert (1997, 1998). 
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 -Traduzir o texto para linguagem matemática de acordo com a técnica a ser empregada 

 - Solucionar o problema de acordo com a técnica empregada. 

- tipo de tarefa 

 A tarefa principal é a da resolução de um problema 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

 A tarefa é apresentada em forma de um texto discursivo, portanto uma situação 

contextualizada.  

- técnicas possíveis 

 Primeira técnica: Solução direta dentro da Aritmética. 

A tarefa pode ser resolvida de forma Aritmética com o estudante efetuando a diferença 

entre o valor total do carro e a entrada, dividindo, a seguir, o saldo resultante por quatro e, dessa 

forma, obter a resposta desejada. 

 Segunda técnica: Modelagem de uma expressão numérica.  

O estudante poderá modelar a situação acima por meio da expressão numérica: (22354 

– 7074) ÷ 4. 

Terceira técnica: Modelagem usando equações. 

O estudante poderá modelar usando a equação:  

4 x + 7074 = 22 354 

-quadro em que a tarefa é resolvida 

 As técnicas enunciadas acima são realizadas em quadros diferentes. A primeira delas 

tem sua realização dentro do quadro da Aritmética, o que é facilitado pelo fato das operações 

necessárias para essa solução aparecerem na ordem que devem ser efetuadas. “Seu Rafael 

comprou um carro por R$ 22345,00. Como entrada, ele deu um carro no valor de R$ 7074” 

logo para saber quanto será financiado é suficiente efetuar a diferença entre 22345 e 7075. A 

seguir vem a informação de que irá “pagar o restante em 4 prestações iguais” que para ser obtido 

é suficiente dividir o saldo resultante por quatro. 

 Embora a modelagem do problema pela segunda técnica tenha o mesmo princípio da 

interpretação acima, a escrita da expressão coloca a solução no quadro aritmo-algébrico, uma 

vez que considera a diferença a ser realizada, expressa entre parênteses, como valor a ser 

dividido por quatro. Esse valor representa a soma de números relativos e, portanto, carrega 

consigo todas as propriedades estruturais dessa soma. 

 Na terceira técnica, o valor a ser pago é representado por “x”, podendo assumir um valor 

qualquer a ser obtido com a resolução da equação. Essa solução só será possível se o estudante 

aplicar as propriedades inversas da adição e multiplicação, respectivamente, ou as propriedades 
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aditivas e multiplicativas da igualdade, inversas aditivas e inversas multiplicativas, o que coloca 

a técnica de resolução no quadro da Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas 

 Os objetos ostensivos utilizados na primeira técnica estão relacionados à representação 

de um número no sistema de numeração decimal e os sinais de subtração e divisão.   

 Na segunda técnica, além dos ostensivos anteriores, temos também a utilização dos 

parênteses de forma a indicar o valor da diferença como um único valor. 

 Na terceira técnica, além dos ostensivos relacionados à representação numérica, 

utilizam-se também ostensivos relacionados à representação de um termo desconhecido e da 

igualdade. 

- não-ostensivo em jogo 

 Os não-ostensivos utilizados na primeira técnica são basicamente a ideia de números e 

operações com números naturais, soma, subtração, multiplicação e divisão.  

 Na segunda técnica, além dos não-ostensivos anteriores, temos também o de expressão 

numérica.  

 Na terceira técnica temos ostensivos relacionados à equação de primeiro grau e todos os 

não-ostensivos a ele associado, como equivalência da igualdade, monômio, operação inversa, 

ou das propriedades aditivas e multiplicativas da igualdade.    

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

 O aspecto principal associado a esse tipo de tarefa está relacionado à leitura e 

interpretação do texto apresentado como situações contextualizadas, logo relacionados ao 

aspecto de linguagem. Quanto às técnicas, a solução apresentada pela primeira técnica trabalha 

basicamente com o aspecto de memória, uma vez que a resolução da tarefa só pode ser realizada 

com a escrita, para resolução, das operações envolvidas.  

 Na segunda técnica estão em jogo os aspectos de estrutura, ao registrar a diferença como 

um valor a ser dividido, e de equivalência da igualdade, uma vez que na resolução dessa 

expressão cada linha subsequente deve ser equivalente as anteriores.  

 A terceira e última técnica utiliza, além dos aspectos anteriores, o da generalização, ao 

representar o valor a pagar por termo desconhecido, e o de linguagem, visto que traduz o valor 

do carro como sendo as quatro parcelas a pagar acrescidas do valor do carro dado como entrada. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

 O nível de conhecimento esperado dos estudantes para a realização dessa tarefa, 

apresentada para estudantes do Quinto Ano do Ensino Fundamental, usando a primeira técnica, 

é o disponível, uma vez que as operações envolvidas não estão explicitadas.  Já se consideramos 
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estudantes dos anos subsequentes, a realização dessa tarefa exigirá o nível mobilizável, se os 

mesmos já dispõem de situações de referência em que a ordem das operações é explicita no 

enunciado. 

  A segunda técnica, que utiliza uma expressão numérica, se encontra no nível disponível 

para a o quinto ano e mobilizável a partir do sexto e sétimo ano, quando os estudantes dispõem 

de situações de referência. 

 A terceira técnica exige o nível de conhecimento disponível para os estudantes do quinto 

e sexto ano e mobilizável para o sétimo ano, se os estudantes dispõem de situações de 

referência.  

 

Tarefa T3. Elaborar um problema 

 

FIGURA 24 – Exemplo de tarefa do tipo: Elabore um problema. 

Invente um problema que possa ser resolvido com a adição 386 + 128 

FONTE: Sanches, 2010, p. 32. 

 

A tarefa apresentada na figura 24, acima, tem o benefício de propiciar ao estudante a 

oportunidade de efetuar um tipo de tarefa contrário ao anterior, ou seja, formular um texto a 

partir de informações expressas numericamente. Esse tipo de tarefa é fundamental para permitir 

ao estudante dominar os registros e códigos23 presentes em nossa sociedade, principalmente os 

relacionados à Matemática. De acordo com Duval (2013), dar a oportunidade ao estudante de 

“fabricar” seus próprios problemas a partir de expressões e situações a eles propostas é uma das 

estratégias que deve ser utilizada em sala de aula, visando levar os estudantes a superar as 

dificuldades em Álgebra. Além disso, podemos considerar também que estamos no bom 

caminho, pois segundo exemplo de Douady (1994), os estudantes têm dificuldade de mobilizar 

como ferramenta objetos com os quais possuem dificuldade na usa relação pessoal, como no 

caso desse tipo de tarefa que, em geral, não lhes é proposta.   

- tipo de tarefa. 

Formular, em linguagem natural, um problema a partir de dados apresentados ao 

estudante.  

                                                           
23 Segundo Duval (2011 p. 73), os códigos são sistemas transmissores ou conversores de caráter físico da 

transmissão de informação. Difere dos registros, que são sistemas produtores de representações que se referem aos 

objetos.  
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- quadro em que a tarefa é enunciada 

 A tarefa é apresentada no quadro da Aritmética solicitando-se ao estudante que invente 

um problema que possa ser resolvido com a adição de dois números. 

 - técnicas possíveis 

 As técnicas para a realização da tarefa estão relacionadas às estratégias para construção 

de textos e uso de figuras que permitam conduzir o leitor a efetuar a soma das duas parcelas 

desejadas. Essa é uma tarefa cuja realização inclui fatores que habitualmente não estão sobre 

controle da instituição escolar nem com a cultura familiar do estudante. De forma geral 

apresentamos algumas possibilidades, que também estão relacionadas à cultura pessoal do 

pesquisador no momento dessa pesquisa sendo, portanto, parcial e provavelmente estará 

desatualizada ao final dela. Nessa situação em particular, espera-se que o estudante construa 

tarefas, portanto, ao invés de analisar as possíveis técnicas, proporemos algumas possíveis 

tarefas. 

Primeira tarefa: Situações contextualizadas. 

 O pai de Pedro comprou um Tênis, e uma blusa no valor de 386 Reais e 128 Reais 

respectivamente. Quanto o pai de Pedro gastou? 

- Técnica da adição de dois valores que correspondem a dois números naturais proposto numa 

situação contextualizada. 

Segunda tarefa: No quadro geométrico-algébrico. 

Pedro dividiu uma fita em dois pedaços como representado abaixo. Qual era o tamanho 

da fita antes dessa divisão? 

 

 

- Técnica da adição de duas medidas que correspondem a dois números naturais no quadro 

geométrico-algébrico. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 Ambas as tarefas foram enunciadas numa situação contextualizada, com a proposição 

de um texto e na segunda com o apoio de uma figura, que leva quem irá realizá-la a ler e 

interpretar o enunciado e, com os dados obtidos, efetuar a soma de dois naturais indicada.  

- ostensivos associados às técnicas 

 Na primeira tarefa utilizamos o ostensivo de representação em língua natural e o 

ostensivo de representação dos números naturais. Na segunda tarefa além dos ostensivos 

anteriores, utilizamos também os ostensivos figurais, no caso, retângulos para representar fitas, 

isto é, ostensivos relacionados à unidade de medida.  

386 cm 128 cm 
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- não-ostensivo em jogo 

 Na primeira tarefa os não-ostensivos associados estão relacionados ao sistema de escrita 

presente em nossa cultura, incluindo a representação de um número natural, os conceitos de 

moeda e unidade monetária e de compra e venda.  

 Na segunda tarefa temos não-ostensivos associados à ideia de separação de um inteiro, 

os conceitos associados à medida de comprimento e suas unidades.          

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

 Nas duas tarefas estão presentes os aspectos da Álgebra relacionados à linguagem e 

memória, visto que a formulação do problema exige à construção de um texto, em linguagem 

natural, que deve deixar clara a intenção de se efetuar a soma entre 386 e 128, sem perder essa 

soma de vista. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

 A primeira tarefa é enunciada de forma direta, embora deixe de solicitar que a soma 

seja efetuada, ou seja induz a essa realização, logo o nível conhecimento é o mobilizável para 

os estudantes do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

  A segunda tarefa exige que o estudante interprete a soma como a junção de dois 

pedaços de fitas cortados por Pedro, o que leva o estudante a buscar situações de referência 

associadas à articulação entre geometria e Aritmética. Assim, o nível de conhecimento esperado 

dos estudantes é o disponível a partir do Quinto Ano.  

 

Tarefa T4.  Aplicar a propriedade operatória  

 

FIGURA 25 – Exemplo de tarefa do tipo: Aplicar a propriedade operatória. 

3) Escolha como agrupar os fatores para facilitar o cálculo mental 

a) 81 x 2 x 5 = ................................         c) 4 x 5 x 18 = ................................ 

b) 2x 96 x 5 = ................................          d) 38 x 4 x 5 = ................................ 
 

FONTE: Sanches, 2010, p. 69 

A tarefa apresentada na figura 25 solicita ao estudante que escolha como agrupar os 

fatores para facilitar o cálculo mental. Para essa escolha o estudante deve observar que a ordem 

de realização das multiplicações não leva à alteração no produto final e de forma indireta está 

trabalhando a propriedade associativa da multiplicação, muito embora tal propriedade não tenha 

sido formalizada em nenhum momento. A mesma estratégia é utilizada para analisar as 

propriedades do elemento neutro da multiplicação, do produto nulo e a distributiva da 

multiplicação em relação a uma adição. Em todas as tarefas relacionadas a essas propriedades 
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o trabalho proposto dá ênfase às técnicas como elemento facilitador do cálculo mental, ou seja, 

sem a necessidade de se anotar as operações que deverão ser efetuadas.  

- tipo de tarefa 

 Aplicar uma propriedade operatória, no caso à associativa da multiplicação,  

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Aritmético. 

- técnicas possíveis  

Considerando a subtarefa a) 81 x 2 x 5. A tarefa proposta refere-se ao produto de fatores, 

portanto são validas as propriedades comutativa e associativa. As possíveis técnicas estão 

associadas a essas propriedades. 

Primeira técnica: Efetuando o produto na ordem que foi proposta.  

81 x 2 x 5 = 162 x 5 = 810 

Segunda técnica: Efetuando, inicialmente o produto dos dois últimos fatores: 

81 x 2 x 5 = 81 x 10 = 810 

Terceira técnica: Aplicando a propriedade comutativa entre os dois últimos fatores e 

efetuando o produto segundo a nova ordenação. 

81 x 5 x 2 = 405 x 2 = 810 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 Na primeira técnica as operações são efetuadas na ordem em que surgiram, ordem 

natural de leitura e escrita em nossa cultura, o quadro em que a técnica é realizada é o quadro 

da Aritmética. 

 Já a segunda e a terceira técnica exige que o estudante aplique as propriedades 

estruturais associativa e comutativa da multiplicação, portanto é preciso que ele disponha de 

conhecimentos no quadro aritmo-algébrico.  

- ostensivos associados às técnicas 

 Os ostensivos associados nas três tarefas são a representação de números naturais, 

operação de multiplicação e igualdade 

- não-ostensivo em jogo 

Na primeira técnica o não-ostensivo associado é o conceito de multiplicação entre dois 

números, na segunda técnica o da associatividade das operações na multiplicação e na terceira 

de comutatividade na multiplicação.    

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

 O aspecto envolvido na realização da tarefa é o de estrutura, como já analisado 

anteriormente. 
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- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

 O nível de conhecimento esperado dos estudantes para a realização da primeira técnica 

é o técnico, para todos os estudantes, a segunda técnica é mobilizável para estudantes todos os 

estudantes. A terceira técnica é disponível para estudantes do Quinto e Sexto Ano, mobilizável 

para os estudantes dos demais anos.  

 

Tarefa T5. Calcular o valor de uma expressão 

 
 

 FIGURA 26 – Exemplo de tarefa do tipo: Calcular o valor de uma expressão  

2) Observe os parênteses das expressões Aritmética e calcule: 

h) 50 – ( 26 – 36  6) 

FONTE: Sanches, 2010, Quinto Ano p. 105 

 

Tarefas como a apresentada na figura 26, acima, têm como requisito básico a realização 

de uma sequência de operações relacionadas com a origem das operações envolvidas e com as 

propriedades estruturais dessas dentro do conjunto dos números naturais. 

- tipo de tarefa 

Resolver uma expressão numérica. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Aritmo-algébrico 

- técnicas possíveis 

 A execução dessa tarefa apresenta apenas uma técnica relacionada, pois a ordem de 

execução das operações está condicionada pela estrutura da expressão.   

 

50 – ( 26 – 36  6) = 

50 – ( 26 –  6 ) = 

50 – 20 = 

30 

- quadro em que a tarefa é resolvida:  

Aritmo-algébrico 

- ostensivos associados às técnicas 

Ostensivos de representação de um número natural e de operações com números 

naturais. 

- não-ostensivo em jogo 
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Conceitos de divisão, subtração, unicidade representada pela expressão entre parênteses 

e sequência operatória relacionada à origem da operação de divisão24, o que nos remete a 

estrutura numérica. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Na presente tarefa estão envolvidos os aspectos de memória, equivalência da igualdade 

e estrutura. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

 O nível de conhecimento esperado dos estudantes para a realização dessa tarefa é o 

técnico para todos os anos. 

 

Tarefa T6: Codificar e decodificar uma mensagem 

 

Na figura 27, a seguir, temos uma tarefa em que se associam números com letras, 

possibilitando a codificação de mensagens e estimulando, de forma lúdica, o trabalho com 

números. Isso cria condições para que essa associação, uma letra representando um número, 

seja feita de forma natural, associação essa que permitirá a generalização das operações 

numérica. 

FIGURA 27 - Exemplo de tarefa do tipo: Codifique e decodifique. 

 

 FONTE: Dante, Quinto Ano, 2009, p. 14 
  

 - tipo de tarefa 

 Criar uma mensagem relacionando as letras com números correspondentes. 

                                                           
24 A divisão é a operação inversa da multiplicação quando a definição toma como base a adição de parcelas iguais. 

Dessa forma, para que se possa efetuar a divisão de 36 por 6, devemos saber que existe um número natural, no 

caso o 6, que multiplicado por 6 resulta em 36, o que equivale à soma de 6 parcelas iguais a 6. Portanto, a diferença 

indicada  26 -  366 só pode ser realizada se for conhecida o valor de 366.   
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- quadro em que a tarefa é enunciada 

Situação contextualizada. 

- técnicas possíveis 

 As possíveis técnicas para realização dessa tarefa dependem da criatividade dos 

estudantes e do professor.  

Primeira técnica: A técnica imediata está ligada à associação direta do número com a 

letra correspondente. Dessa forma a mensagem expressa pela sequência 19 15 3 15 18 15 

equivale à palavra socorro, pois na tabela apresentada acima esses números correspondem a S 

O C O R R O, respectivamente.  

Segunda técnica: Uma segunda técnica, considerando as propriedades de equivalência, 

poderia associar a letras com operações, tornando a mensagem mais trabalhosa de se 

decodificar, por exemplo: C+P A+N W-T A+C C.E Z–H S–A T-E. A mensagem é a mesma, 

pois C+P equivale a 3 + 16 = 19 sendo que o número 19 equivale à letra S, A+N corresponde a 

1 + 14 = 15 que equivale à letra O, e assim sucessivamente, até completar a mensagem. 

Colocado em forma de desafio, esse tipo de tarefa pode estimular os estudantes a aplicar de 

forma descompromissada, mas significativa, os aspectos de generalização das operações com 

números e equivalência da igualdade. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 A tarefa é resolvida em uma situação contextualizada. 

- ostensivos associados às técnicas 

 Os ostensivos utilizados são a representação dos números naturais, igualdade e as letras 

do alfabeto. 

- não-ostensivo em jogo 

 Os não-ostensivos em jogo nessa tarefa estão relacionados ao conceito de números 

naturais, as ideias associadas à construção de frases na língua portuguesa e a correspondência 

entre números e letras que podemos estabelecer.    

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

 Os aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa estão relacionados ao 

desenvolvimento de uma linguagem e generalização para a primeira tarefa acrescida da 

equivalência da igualdade para a segunda tarefa.  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes  

 O nível de conhecimento é o técnico.  
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Tarefa T7: Escrever com ostensivos diferentes  

 

 A tarefa, que agora apresentamos, explora um dos aspectos que gera maior dificuldade 

junto aos estudantes, e está relacionado as diversas formas de representação ostensiva de um 

objeto não-ostensivo. O saber matemático, a noções ou conceitos a eles relacionados são 

construídos ao longo da evolução da humana, e como já foi dito só podem ser acessados por 

meio de suas representações, como destacado por Duval (2009). Essas representações, ou seja 

os ostensivos associados aos não-ostensivos relacionados a esse saber, evoluem juntamente com 

esse saber se adaptando e evoluindo de acordo as necessidades relacionadas a ele relacionada.  

Na figura 28 temos um exemplo desse tipo de tarefa.  

 

FIGURA 28 – Exemplo de tarefa do tipo: Escrever com ostensivo diferente. 

 

FONTE: Dante, Quinto Ano, 2009, p. 29 

 

Observamos que um mesmo não-ostensivo está associado a vários ostensivos diferentes, 

em quadros diferentes e adequado à utilização que se pretende do objeto. Na tarefa são 

apresentadas quatro representações (forma ostensiva) da ideia associada, ou seja, ao não-

ostensivo, a quantidade dezenove milhões, duzentos e setenta e três mil, quinhentos e seis no 

sistema decimal.  

- tipo de tarefa 

 Escrever um mesmo objeto usando ostensivos diferentes. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

A tarefa foi proposta em situações contextualizadas 

- técnicas possíveis 
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Primeira técnica: Por extenso: Trezentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta e 

sete mil, cento e oitenta e nove. 

Segunda técnica: forma simplificada 325 milhões 273 mil 189. 

Terceira técnica: forma decomposta: 300.000.000 + 20.000.000 + 5.000.000 +  400.000 

+ 30.000 + 7.000 + 100 + 80 + 9 

Quarta técnica: Representação na base 10: 3 . 108 + 2. 107 + 5 . 106 + 4 . 105 + 3. 104 + 

7 . 103 + 1 . 102 + 8 . 101 + 9 . 100  

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 A primeira e segunda técnica são resolvidas em situações contextualizadas, a terceira 

no quadro aritmético e a quarta no quadro da Álgebra.  

- ostensivos associados às técnicas 

 Os ostensivos associados estão relacionados com a representação numérica no sistema 

decimal, sendo na primeira e segunda técnica a escrita de um número em linguagem natural, a 

terceira ligada ao valor relativo de um algarismo no sistema decimal e a quarta no sistema de 

bases numéricas, no caso a base 10.    

- não-ostensivo em jogo 

 O não-ostensivo em jogo está relacionado à representação numérica no sistema decimal. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

 Os aspectos da Álgebra envolvidos na solução da tarefa estão ligados à linguagem e 

equivalência entre ostensivos. Segundo Robinet (1984), o desenvolvimento de um sistema de 

representação numérica eficiente foi fundamental para a gênese do cálculo algébrico. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes  

 As três primeiras técnicas são apresentadas formalmente no enunciado da tarefa, 

portanto o nível de conhecimento é o técnico. Já a quarta técnica depende do domínio por parte 

do estudante das propriedades das potências, logo o nível esperado é o disponível. 

 

Tarefa T7a: Representar com ostensivos diferentes 

 

 Classificamos a presente tarefa com 7a. por ela apresentar características semelhantes a 

da tarefa 7, ou seja, representar um mesmo objeto matemático usando um conjunto de 

ostensivos diferentes. A tarefa apresentada na figura 29, a seguir, tem essa característica. Nela 

é solicitado que o estudante represente graficamente a equação x + 2y = 5. Isso equivale a uma 

mudança de quadro, passando do quadro algébrico em que é apresentado para o quadro 

geométrico-algébrico. 
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FIGURA 29: Exemplo de tarefa do tipo: Represente com ostensivo diferente. 

 

FONTE: Dante Oitavo Ano, 2009 p. 126.  

 

- tipo de tarefa  

A tarefa em questão é constituída de várias subtarefas, mas a tarefa principal é a de 

representar um objeto matemático por meio de diferentes ostensivos. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

 Álgebra 

- técnicas possíveis  

Item a: Primeira técnica: Atribuir valores para x e y, e verificar se a igualdade se 

estabelece. 

Exemplos:  

Atribuindo x = 1 e y = 1 temos 1 + 2 . 1 = 3, logo o par (1, 1) não satisfaz a equação. 

Atribuindo x = 1 e y = 2 temos 1 + 2 . 2 = 5, logo o par ( 1, 2) satisfaz a equação, logo é uma 

de suas soluções. 

Item a: Segunda técnica: atribuir valor para uma das variáveis e obter o valor da outra variável: 

Exemplo: atribuindo para x = 1 temos: 

1 + 2 . y = 5 logo 2 . y = 5 – 1 portanto y = 2. Ou seja, o par (1, 2) é solução da equação. 

Item a: Terceira técnica isolar uma das variáveis, ou seja, colocar uma em função da outra e 

atribuir valores pela relação funcional. Exemplo  

Se x + 2 y = 5 então x = 5 – 2y. Atribuindo y = 1 temos que x = 5 – 2 . 1 ou seja x = 3, logo o 

par (3, 1) é solução da equação. 

Item b: Usando qualquer uma das técnicas acima podemos obter os seguintes pares (-1, 3), (1, 

2), (3,1), (5,0) e (7, -1) que satisfazem a equação, logo temos o gráfico apresentado na figura 

30, a seguir: 
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FIGURA 30 – solução do item b da tarefa 7 a. 

 

 

FONTE: O autor (2015). 
 

 

 

Item c: Unindo os pontos obtemos a reta, representada na figura 31, a seguir. 

 

FIGURA 31 – solução do item c da tarefa 7 a. 

  

FONTE: O autor (2015). 

 

Item d e item e: As duas tarefas são iguais, tendo como possíveis soluções: Primeira técnica: 

Substituindo os valores de x e y na equação Assim no item d o par (13, -4) é solução da equação, 

pois 13 + 2 . (-4) = 5 já o par (-3, 12) não é solução, pois -3 + 2 .12 = 21 ≠ 5. 

Segunda técnica: Utilizando a função atribuir o valor de y, que se deseja verificar, na relação 

funcional. x =5 - 2y obtida na terceira técnica do item a temos para o item d: Se y = -4 então x 

= 5 – 2 (-4) resulta em x = 13, logo o par satisfaz a equação, e no item e se y = 12 então x = 5 

– 2 . 12 = - 21 ≠ -3, logo o par (-3, 12) não satisfaz a equação 

Terceira técnica: A partir da representação gráfica da equação podemos verificar se os pares 

(13,-4) e (-3,12) satisfazem a equação, como podemos observar na figura 32, a seguir: 
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FIGURA 32 – Solução gráfica dos itens d e e da tarefa 7 a. 

 
 

FONTE: O autor (2015). 

 

Nela observamos que o par (13, 4), pertence à reta que representa o conjunto de pontos 

que satisfaz a equação, já o ponto (-3, 12) não pertence à mesma reta, logo não satisfaz a 

equação.    

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Geométrico-Algébrico 

- ostensivos associados às técnicas  

Os ostensivos de representação e operação com números inteiros, de representação das 

coordenadas cartesianas, retas numeradas e sistema cartesiano.   

- não-ostensivo em jogo 

Ideias associadas à solução de uma equação com duas variáveis, par ordenado, sistema 

de referência ortogonal (cartesiano) e representação de pontos no sistema de referencial 

cartesiano.  

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Equivalência entre ostensivos linguagem e generalização 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Técnico para os itens b e c e mobilizável para os itens a, d e e.   

 

Tarefa T8: Resolver um problema de acordo com as instruções   

 

Na figura 33, a seguir, temos um tipo de tarefa semelhante à tarefa do tipo 2. A principal 

dificuldade na realização de tarefas como a citada, está na interpretação/tradução do enunciado, 
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permitindo a sua resolução. Nesse novo tipo de tarefa existe um direcionamento do raciocínio 

do estudante de forma a que essa interpretação seja facilitada.     

 

FIGURA 33- Exemplo de tarefa do tipo: Resolver o problema, de acordo com as instruções. 

 

FONTE: Iezzi,et al. 2009, Sexto Ano, p. 53. 

 

- tipo de tarefa 

  Resolver um problema. O que difere essa tarefa das tarefas do tipo 2 está no 

encaminhamento dado pelo enunciado, direcionado o raciocínio do estudante. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

A tarefa foi enunciada numa situação contextualizada. 

- técnicas possíveis 

 Como apresentado acima, as questões direcionam o raciocínio dos estudantes de forma 

que a técnica para sua realização está praticamente definida dentro do quadro da Aritmética. 

- técnica esperada 

 Temos 98 rodas e 27 veículos. No item a temos a questão: Se fossem 27 motos, quantas 

rodas seriam? A resposta é imediata, basta multiplicar as possíveis 27 motos por dois, visto que 

cada moto tem apenas duas rodas, logo a resposta é 54 rodas. 

   O item b levanta a questão: Quantas rodas foram contadas a mais do que isso? Para obter 

essa resposta basta ao estudante efetuar a subtração do total de rodas, 98 pelo número de rodas 

encontrada, 54, resultando em 44 rodas. 

 No item c levanta-se a questão sobre quantas rodas um automóvel tem a mais que uma 

moto, ou seja, duas rodas. 

 No item d questionam-se quantos são os automóveis, para que essa questão seja 

respondida, o estudante deve concluir que o número de automóveis deve ser a metade do 

número de rodas adicionais obtida no item b, logo 22 carros. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 
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 A tarefa, destinada aos estudantes do Sexto Ano foi construída para que sua solução 

ocorra dentro do quadro da Aritmética, a mesma tarefa, sem a sequência de questionamentos 

que funcionam como instruções nos itens a, b e c poderiam ter outras técnicas de resolução 

como observado na tarefa do tipo 2 analisada anteriormente. 

- ostensivos associados às técnicas 

 Para realização da presente tarefa são utilizados ostensivos associados aos números 

naturais e das operações com naturais. 

- não-ostensivo em jogo 

 Os não-ostensivos envolvidos nessa tarefa estão relacionados ao conceito de número e 

operações com números naturais. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

 Os aspectos envolvidos na realização dessa tarefa estão relacionados ao aspecto de 

memória e linguagem, visto que a informação obtida no item a será usada para responder o item 

b, que por sua vez será utilizada na solução do item c e as três em conjunto para responder os 

dois itens finais. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

 O nível de conhecimento esperado dos estudantes para realização dessa tarefa é o 

mobilizável para a quantidade de rodas em uma moto e nos automóveis. 

 

Tarefa T9: Encontrar o termo desconhecido ou resolver uma equação  
 

FIGURA 34 – Exemplo de tarefa do tipo: Encontrar o termo desconhecido ou resolver a equação, proposto para  

                        estudantes do Sexto Ano do Ensino Fundamental. 

 
FONTE: Iezzi, et al. Sexto Ano, 2009, p. 16. 

 

 A tarefa apresentada na figura acima foi retirada do livro destinado ao Sexto Ano, no 

tópico que trabalha a subtração como operação inversa da adição. Pode-se também encontrar 

tarefas de forma similar em livros destinados ao Sétimo Ano, como nos mostra a figura 35 a 

seguir, no momento em que se inicia formalmente o estudo das equações. A troca do sinal de 

asterisco, , pela letra x, não interfere na realização da tarefa. Essa constatação reforça nossa 

hipótese de que os conceitos relacionados ao ensino da Álgebra não estão localizados em uma 

série específica, mas são trabalhados ao longo da formação escolar do estudante.  
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Figura 35 - Exemplo de tarefa do tipo: Encontrar o termo desconhecido ou resolver a equação, proposto 

                  para estudantes do Sétimo Ano do Ensino Fundamental. 

 

FONTE: Iezzi et al., Sétimo Ano, 2009, p. 177 
 

- tipo de tarefa 

Encontrar um termo desconhecido, tarefa equivalente a resolver uma equação do 

primeiro grau. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

A tarefa proposta para o Sexto Ano é o da Aritmética generalizada e o para o Sétimo 

Ano no quadro da Álgebra.  

- técnicas possíveis 

Primeira técnica esperada: Operação inversa. 

A tarefa apresentada no livro do Sexto ano faz parte da introdução/revisão do conceito 

de subtração como operação inversa da adição. Logo para resolver a tarefa  + 2194 = 4000, 

do item a, basta saber qual o valor que deve ser adicionado a 2194 para obter 4000, ou seja, 

usando a operação inversa determinar quanto é 4000 – 2194, a saber 1806.   

Segunda técnica esperada: usando as propriedades da equivalência. 

 Essa técnica é a mesma que a anterior, diferindo pelo fato que a igualdade é expressa e 

descrita até que o valor do termo desconhecido, , seja encontrado, assim: 

 + 2194 = 4000 

 = 4000 - 2194 

 = 1806 

 Essa técnica ressalta os aspectos da equivalência e de memória.  

Terceira técnica: Propriedade aditiva da adição.  

 Técnica introduzida formalmente no livro do Sétimo Ano, essa técnica enfatiza que para 

isolar o termo desconhecido basta somar o inverso de 2194 em ambos os membros, portanto: 

 + 2194 = 4000 

     + 2194 + (- 2194) = 4000 + (- 2194) 

 = 1806 

 

- quadro em que a tarefa é resolvida 
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 A primeira técnica tem sua resolução dentro do quadro aritmo-algébrico, uma vez que 

trabalha com a ideia de não-ostensivo da operação inversa, no caso da adição, a segunda técnica 

dentro do quadro da Aritmética generalizada, pois formaliza uma igualdade entre dois termos, 

com o termo desconhecido assumindo o papel de um número que satisfaça a igualdade. Já a 

terceira técnica está dentro do quadro da Álgebra, visto que a soma dos inversos aditivos nos 

dois lados da igualdade trabalha com propriedades para qualquer conjunto que apresenta a 

estrutura de grupo25 para a operação da adição. 

- ostensivos associados às técnicas 

 Os ostensivos associado à primeira técnica estão relacionados aos números naturais e as 

operações com números naturais. Em relação às demais técnicas, temos os números 

considerados como elementos do conjunto dos racionais, inteiros ou racionais relativos quando 

a tarefa envolver também a multiplicação, os sinais operatórios e de igualdade e a representação 

de um número desconhecido. 

- não-ostensivo em jogo 

 Os não-ostensivos associados aos ostensivos na primeira técnica estão relacionados ao 

conceito de números naturais, operação e operação inversa no conjunto dos números naturais. 

Na segunda técnica temos os mesmos conceitos para o conjunto dos números inteiros relativos 

e para o conjunto dos números racionais relativos, os conceitos de operações dentro desses 

conjuntos e a igualdade como equivalência. Na terceira técnica, além dos conceitos anteriores 

temos também as propriedades da equivalência para a igualdade. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

 O principal aspecto da Álgebra envolvido nessa tarefa está relacionado à equivalência 

da igualdade, visto que para se obter o valor do termo desconhecido é necessário obter um valor 

que somado com 2194 totalize 4000. Além desse aspecto, a primeira técnica trabalha os 

aspectos relacionados à Álgebra que estão ligados à linguagem e à memória, visto que para que 

a resposta seja obtida é necessária uma mudança de quadro do enunciado, isto é, passagem do 

quadro das situações contextualizadas para quadro da Aritmética. Na segunda técnica, além 

dos aspectos acima, temos também o aspecto da generalização,e na terceira o aspecto de 

estrutura das operações envolvidas. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

                                                           
25 Um conjunto apresenta a estrutura de grupo para a adição quando a operação em questão satisfizer as 

propriedade associativa, elemento neutro e elemento inverso. 
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 O nível de conhecimento esperado dos estudantes do Sexto Ano é o mobilizável para a 

operação inversa, já para os estudantes dos anos subsequentes é o técnico, uma vez que a mesma 

é formalmente apresentada.  

 

Tarefa T9a. Equacionar e resolver uma equação 

 

 Da mesma forma que na tarefa 7a, a tarefa que agora analisamos está muito próxima da 

tarefa do tipo 9, encontrar o termo desconhecido ou resolver a equação de forma que as 

considerações sobre a tarefa anterior são as mesmas. Difere na forma de apresentação da tarefa 

que agora é proposta no quadro geométrico-algébrico, como podemos observar na figura 36, a 

seguir.  

 
Figura 36 – Exemplo de tarefa do tipo: Equacionar e resolver  

 
FONTE – Iezzi, et al. Sétimo Ano, 2009, p. 179. 

  
- tipo de tarefa 

Encontrar um termo desconhecido. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Geométrico-Algébrico. 

- técnicas possíveis 

A técnica que permite a resolução dessa tarefa está ligada à aplicação da propriedade 

dos ângulos opostos pelo vértice, o que leva a definição da equação: 5x – 20o = x + 60o, e aplicar 

as técnicas analisadas na tarefa 9, encontrar o termo desconhecido. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

Quadro da Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

Além dos ostensivos analisados na tarefa 9, temos também o ostensivo de representação de 

retas concorrentes e os ângulos por elas definidos. 

- não-ostensivo em jogo  
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Além dos não-ostensivos analisados na tarefa 9, temos também as ideias associadas a 

retas concorrentes, ângulos, ângulos definidos por duas retas concorrentes e as propriedades 

dos ângulos assim formados. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Equivalência da igualdade, linguagem, generalização e análise  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Disponível. 

 

Tarefa T9b. Resolver uma equação literal  

 

 A presente tarefa marca de forma clara a passagem da Aritmética para a Álgebra. Em 

essência a tarefa é a mesma proposta na tarefa 9. Sua solução exige que o estudante mantenha 

uma relação pessoal satisfatória com o aspecto de generalização, tanto das operações numéricas 

como da representação de um número na forma literal, como podemos observar na figura 37, a 

seguir.  

 

FIGURA 37 – Exemplo de tarefa do tipo: Resolver a equação literal  

 

FONTE: Iezzi, et al. Oitavo Ano, 200,9 p. 258. 

 

- tipo de tarefa 

Encontra um termo desconhecido.  

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Álgebra 

- técnicas possíveis 

Itens a e b: A execução dessa tarefa tem relação direta com a tarefa 23, Substitua e 

calcule, que será analisada no momento apropriado. Para sua realização o estudante deverá 

substituir o valor indicado e resolver a equação obtida. Assim no item a:  

Se a = 1 então em (a +1) x = 2 teremos (1 + 1) x = 2, ou seja 2x =2, logo x = 1 

No item b: Se a = -1 então em (a +1) x = 2 teremos (-1 + 1) x = 2, ou seja 0.x = 2, igualdade 

que não é verdadeira, pois 0.x = 0 para qualquer que seja x Real, logo não existe solução a 

equação se a = -1 e dessa forma dizemos que a solução é impossível. 
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Item c26: considerando a equação (a +1) x = 2, temos que 1-  a  ,
1

2



 para

a
x  

- quadro em que a tarefa é resolvida 

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas 

Os mesmos da tarefa 9. 

- não-ostensivo em jogo 

Ideias associadas a números na forma literal e a operação entre esses números.  

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Generalização, equivalência da igualdade, memória, linguagem e estrutura. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Disponível.  

 

Tarefa T9c. Resolver uma equação fracionária  

A presente tarefa traz consigo as mesmas características das anteriores, como podemos 

observar na figura 38, a seguir.  

 

FIGURA 38 – Exemplo de tarefa do tipo: Resolver a equação fracionária. 

  

FONTE: Iezzi et al. Oitavo Ano, 2009 p. 261 

 

- tipo de tarefa 

Encontra um termo desconhecido.  

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Álgebra. 

- técnicas possíveis 

Primeira técnica: Equivalência entre dois números racionais na forma literal. 

Se 
4

75




x

x
 então 4 ( x + 5) = 7 x, logo 4x + 20 = 7x, portanto 20 = 7x – 4x ou seja 3x = 20, 

o que nos leva a 
3

20
x  

Segunda técnica: Redução ao mesmo denominador. 

                                                           
26 Não analisaremos nas etapas intermediarias as técnicas já consideradas na análise da tarefa 9. 
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Considerando a equação 
4

75




x

x
 temos por denominadores x e 4, cujo menor múltiplo 

comum é 4x. Isso nos permite reescrevê-la na forma:  

x

x

x

x

.4

.7

.4

)5.(4



Como os denominadores são iguais e considerando x ≠ 0 a propriedade do 

cancelamento no leva a escrever, 4 (x + 5) = 7 x que nos remete a primeira técnica, logo o valor 

de x é 
3

20
 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

Álgebra 

- ostensivos associados às técnicas 

Os mesmos da tarefa 9. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas a números na forma literal e a operação entre esses números.  

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Generalização, equivalência da igualdade, memória, linguagem e estrutura. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Disponível. 

 

Tarefa T10: Escrever uma fração equivalente 

 

 A tarefa apresentada na figura 39, abaixo faz parte, segundo Chevallard (1989), das 

estratégias utilizadas no ensino francês introduzidas pela reforma do ensino na década de 80, 

para a introdução a Álgebra. Trabalhando com equivalência entre as frações, criavam-se as 

condições para a definição das classes de equivalência, explorando os aspectos da equivalência 

da igualdade, generalização e estrutura.     

 

FIGURA39 – Exemplo de tarefa do tipo: escreva um equivalente.  

  54)  Determine: 

b) as frações equivalentes a 
30

40
 

FONTE: Dante, Sexto Ano, p. 150. 

 

 Essa tarefa difere das tarefas do tipo 7, “Escreva com ostensivos diferentes”, por utilizar 

apenas um ostensivo, no caso à representação de um número na forma racional  

- tipo de tarefa 
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 Escrever um número utilizando outros algarismos. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

 Quadro numérico. 

- técnicas possíveis 

Primeira técnica: Dividir ou multiplicar o numerador e o denominador por um divisor comum 

  
15

20

230

240





;  

6

8

530

540





; 

3

4

1030

1040





;

60

80

230

2.40



; .... 

Segunda técnica: Dividir o numerador e o denominador pelo maior divisor comum, obtendo a 

fração irredutível e obter as equivalentes a elas multiplicando o numerador e o denominador 

por um mesmo inteiro. 

3

4

1030

1040





;  

6

8

2.3

2.4
 ;  

9

12

3.3

3.4
 ;  

12

16

4.3

4.4
 ;  ....... 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

As tarefas são resolvidas dentro do quadro da Aritmética. 

- ostensivos associados às técnicas 

 Representação de um número racional, divisão e multiplicação de números inteiros. 

- não-ostensivo em jogo 

 Na primeira técnica os não-ostensivos associados estão ligados a ideia da divisão e 

multiplicação de números inteiros, múltiplos e divisores de números inteiros. Na segunda 

técnica temos também o conceito do maior divisor comum a dois naturais. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Os aspectos relacionados à Álgebra para a solução dessa tarefa são os de memória, 

generalização, equivalência da igualdade, equivalência entre ostensivos e de estrutura. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes  

 O nível de conhecimento esperado para a primeira técnica é o mobilizável e para a 

segunda, do disponível para o maior divisor comum. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefa T11: Escrever o que se lê 
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FIGURA 40 - Exemplo de tarefa do tipo: Escreva o que se lê. 

 

FONTE:  Iezzi et al, Sexto Ano, p. 65. 

 

Na figura acima temos uma tarefa importante para o momento da passagem da 

Aritmética para a Álgebra, principalmente relacionado ao aspecto de linguagem e estrutura. Ela 

representa uma mudança no contrato didático, uma vez que pede para o estudante escrever o 

que lê, sem calcular, esse tipo de tarefa levará o estudante a refletir sobre o ostensivo e o não-

ostensivo a ele associado, por exemplo, o cubo de n, que será representado por n3. Difere das 

tarefas do tipo 7, escreva com ostensivo diferente por focar na leitura e escrita de um número 

de forma ampla, relacionadas às estruturas numéricas, e não apenas pela sua representação.    

- tipo de tarefa 

 Escrever o que se lê. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

 Aritmética generalizada. 

- técnicas possíveis 

 A tarefa é auto instrutiva, ou seja, a única técnica possível e a execução do que é 

solicitado no enunciado assim: 

a) O dobro de 999 será representado por 2 . 999 

b) O quadrado de 999 será representado por 9992 

c) O cubo de 999 será representado por 9993 

e assim sucessivamente. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 A tarefa é resolvida no quadro da Aritmética generalizada.  

- ostensivos associados às técnicas 

 Os ostensivos associados são os números, e as representações de potência e múltiplo de 

números.   

- não-ostensivo em jogo 

 Ideias associadas a potência e múltiplos de números. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 
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 Os aspectos da Álgebra envolvidos nessa tarefa estão relacionados à Linguagem, 

generalização, equivalência entre ostensivos e estrutura.   

- nível de conhecimento esperado dos estudantes  

 A tarefa explicita que o estudante deve escrever o que está lendo, logo nível de 

conhecimento é técnico para a execução da tarefa. 

    

Tarefa T12: Decompor um número.  

 

 A decomposição/fatoração em números primos, de números naturais é uma tarefa 

fundamental para a compreensão das propriedades de um dado número, principalmente no 

estudo de seus múltiplos e divisores. Entretanto a tarefa, da forma com que foi proposta na 

figura 41, abaixo, não limita a sua execução à potência com números primos, como veremos na 

análise das técnicas possíveis para a sua realização.  Destacamos que o enunciado procura evitar 

potências com expoente unitário, mas não diz nada que impeça a representação do produto de 

duas ou mais potências de mesma base, nesse caso podemos escrever o número 32, como na 

forma 22.23. 

 

FIGURA 41 - Exemplo de tarefa do tipo: Decomponha o número. 

 

FONTE: Dante Sexto Ano. p. 68 
 

- tipo de tarefa 

 Escrever um número em forma de potência. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

 Quadro numérico. 

- técnicas possíveis 

 Para exemplificar o que foi dito acima, analisaremos as técnicas para escrever, em forma 

de potência o número 400, proposto no item f. 
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Primeira técnica: Decomposição em fatores primos:  

400 2 

200 2 

100 2 

50 2 

25 5 

5 5 

1 24.52 

Logo 400 = 24
 . 5

2 

Segunda técnica: Obter dois números iguais cujo produto seja 400, ou obter a raiz quadrada de 

400. Nesse caso será 202. 

  Logo 400 = 202 

Terceira técnica: encontra potências cujo produto final seja 400. 

Nesse caso teríamos: 400 = 42. 52 ou 

       400 = 22 . 102 

Convém observar que a segunda e terceira técnicas podem ser obtidas a partir da primeira.    

- quadro em que a tarefa é resolvida 

A tarefa é resolvida no quadro da Aritmética. 

- ostensivos associados às técnicas 

Representação de números naturais, produto e potência de números naturais. 

- não-ostensivo em jogo 

  Os não-ostensivos em jogos estão relacionados aos conceitos de múltiplos e divisores, 

números primos e potência de um número Natural. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

 A realização dessa tarefa envolve os aspectos de linguagem, visto que devemos 

expressar um mesmo número de duas ou mais formas diferentes, equivalência da igualdade e 

entre ostensivos e estrutura.  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes  

 Para realização dessa tarefa o estudante deve buscar entre os conhecimentos que possui 

os relacionados à fatoração que não está explicitado no enunciado, logo o nível de 

conhecimento é o disponível. 
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Tarefa T13: Descobrir um padrão 

 

  Tarefas que solicitam ao estudante para buscar o padrão que definem o comportamento 

de uma sequência são estimulantes e fundamentais no momento da passagem da Aritmética 

para a Álgebra. Historicamente, podemos localizar o interesse por esse tipo de busca já na 

Matemática grega, com as representações geométrica dos números, na forma triangular, 

quadrangular, entre outras. Pesquisas em Educação Matemática, como as desenvolvidas por 

Ponte (2006) e Grecco (2008), demonstram essa importância. Na figura 42, a seguir, temos uma 

tarefa que apresenta essas características.   

 

FIGURA 42 -  Exemplo de tarefa do tipo: Descubra o padrão 

 

FONTE: Dante, Sexto Ano, 2009, p. 12. 

 

 Destinada a estudantes do quinto ano, essa tarefa corrobora com nossa hipótese de que 

os aspectos da Álgebra como a análise e generalização são trabalhadas em anos anteriores a que 

ocorre a passagem da Aritmética para a Álgebra.  

- tipo de tarefa 

 Descobrir o padrão que permite continuar a sequência. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

 A tarefa é enunciada no quadro a Aritmética 

- técnicas possíveis (para realização da tarefa a) 

 Para realizar a tarefa o estudante deverá analisar a sequência para descobrir o 

comportamento a lógica que define a sequência.   

Primeira técnica: A análise da sequência indica que a partir do 27, que é o primeiro elemento, 

os números seguem em ordem decrescente, variando de 4 em 4, logo os dois próximos 

elementos seriam 7 e 3. 

Segunda técnica: Analisando a sequência temos uma progressão Aritmética, cujo primeiro 

termo é 27 e razão -4, logo podemos escrever a expressão geral dessa P.A. que será: an = 27 + 
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(n -1). (-4), ou seja, an = 31 – 4n. A sequência é dada até o quinto termo. O próximo será o sexto 

termo, e a6 = 31 – 4.6, ou seja a6 = 7 e a7  = 3. 

Terceira técnica: A sequência define uma função afim com domínio no conjunto dos números 

naturais e contradomínio no conjunto dos números inteiros relativos, com coeficiente angular -

4 e coeficiente linear 27, logo temos: 

274)(/:  xxfZINf         

-quadro em que a tarefa é resolvida 

 O quadro em que a tarefa é resolvida na primeira técnica é o da Aritmética, já a segunda 

e a terceira são trabalhadas no quadro da Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas 

 Na primeira técnica os ostensivos estão relacionados com a representação dos números 

e relativos no sistema decimal. Na segunda técnica temos a representação dos números dentro 

do conjunto dos números naturais. A segunda técnica utiliza ostensivos relacionado à ordenação 

dentro da sequência e representação de uma lei de dependência, já na terceira técnica os 

ostensivos relacionados à noção de função.   

- não-ostensivo em jogo 

 Os não-ostensivos em jogo na realização das três técnicas estão relacionados aos 

conceitos de sequência, sequência decrescente, diferença entre dois números e regularidade. Na 

segunda temos também os conceitos relacionados à representação indexada ordinal e na terceira 

a relação de dependência funcional.  

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

 Os aspectos da Álgebra associados as três técnicas é o de análise e generalização. A 

segunda e a terceira técnica trabalham também os aspectos de memória, linguagem e 

equivalência da igualdade.  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes  

 O nível de conhecimento esperado para a realização das três técnicas é o disponível. 
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Tarefa T14. Encontrar os termos desconhecidos ou resolver um sistema de equações 

 

Figura 43 - Exemplo de tarefa do tipo: Encontrar os termos desconhecidos ou resolva o sistema de equações. 

 

FONTE: Iezzi, et al. Sexto Ano, 2009, p 16. 

 

 A forma com que foi apresentada a tarefa na figura 43 usa como princípio a mesma 

estratégia da tarefa do tipo 9 “Encontre o termo desconhecido ou resolva a equação”, tanto que 

é o exercício subsequente a ele. Entretanto, traz um elemento novo que dará origem ao estudo 

dos sistemas de equações. Esse novo elemento é a presença de mais de um valor desconhecido, 

no caso três, que podem ou não serem iguais e cuja soma com 771 é a desejada.  

 Se na tarefa 7 o estudante pode, em tese, encontrar a solução efetuando a operação 

inversa da trabalhada no capítulo em questão. Para sua resolução o estudante deve obter um 

número A, ou C, que somado a 771 seja igual a 1000, como o pedido é um segundo número, 

que somado a A ou C também seja igual a 1000. O fato de A ou C serem iguais só ficará evidente 

por meio do estudo necessário para a realização da tarefa.  

- tipo de tarefa 

 Encontrar dois ou mais termos desconhecidos.  

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Situações contextualizas. 

- técnicas possíveis 

Primeira técnica: solução esperada dentro do quadro da Aritmética 

 Da mesma forma que na tarefa tipo 9 espera-se que o estudante descubra, os valores de 

A e C, usando a subtração direta de 1000 por 771, ou seja, 229 e o valor B será obtido pela 

diferença entre 1000 e 229 ou pela observação de que se a soma com o valor de A ou C tem 

que ser o mesmo que 1000, usado anteriormente,  isso implica que B deve ser 771.  

Segunda técnica: modelagem do sistema de equações: 

Nessa técnica os estudantes devem montar um conjunto de quatro equações A+ 771 = 

1000; B + A = 1000; 771 + C = 1000; e B + C = 1000 obtendo o sistema  
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 que resolvido permite obter os valores de  A, B e C.  Tarefas que 

trabalham de forma explícita sistema de equações são que introduzidas a partir do Sétimo Ano 

do Ensino Fundamental, no momento que se inicia a passagem da Aritmética para a Álgebra. 

Esse tipo de tarefa exemplifica e corrobora nossa hipótese de que os aspectos relacionados à 

Álgebra já estão presentes na relação institucional do estudante antes de sua formalização.    

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 A solução da primeira técnica, embora se trate de aplicação imediata da operação inversa 

da adição está no quadro da Aritmética generalizada visto que para se encontrar o valor de B é 

necessário substituir o valor de A ou C por 229, o que implica na utilização da equivalência. Já 

a segunda técnica faz uso da modelagem de um sistema de equações, logo está no quadro da 

Álgebra.  

- ostensivos associados às técnicas 

 Os ostensivos associado são os mesmos da tarefa anterior, ou seja, na primeira técnica 

os números naturais e as operações com números naturais, na segunda a representação dos 

números dentro do conjunto dos inteiros relativos ou racionais relativos, sinais operatórios e da 

igualdade e a representação de um número desconhecido. 

- não-ostensivo em jogo 

 Os não-ostensivos também são os mesmos da tarefa anterior, na primeira técnica estão 

relacionados ao conceito de números naturais, operação e operação inversa nos números 

naturais. Na segunda técnica temos os conceitos relacionados ao conjunto dos números 

racionais e racionais relativos, das operações nesses conjuntos e da igualdade como 

equivalência.  

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

 Além dos aspectos da tarefa anterior temos também o aspecto de análise como 

destacado no início da tarefa. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

 O nível de conhecimento esperado dos estudantes para a realização dessa tarefa é o 

disponível, visto que nenhuma referência sobre a operação inversa ou modelagem do sistema 

consta do enunciado dela. 
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Tarefa T15. Resolver uma inequação 

  

Na figura 44, a seguir apresentamos um exemplo de tarefa proposta a estudantes do 

sétimo ano do Ensino Fundamental onde temos um passo a mais no sentido do estabelecimento 

da relação pessoal dos estudantes com os aspectos da Álgebra aqui analisados.      

 

FIGURA 44 - Exemplo de tarefa do tipo: Resolver a inequação. 

 
 

FONTE: Iezzi, et al.  Sétimo Ano, 2009, p. 205. 

 

Nela é solicitado ao estudante que resolva inequações, cujas técnicas operatórias são 

semelhantes às utilizadas para resolução das equações que já estão sendo trabalhadas desde a 

tarefa do tipo 9. Entretanto, a nova tarefa traz consigo ideias associadas à comparação de dois 

números distintos. Isso implica necessariamente que um deles tem maior valor que o outro, 

levando à relação de desigualdade expressa pelos ostensivos a eles associados. Isso trará 

consigo não-ostensivos associados não só à Álgebra, mas também a outras áreas da matemática, 

como a lógica27, a topologia28, etc... 

- tipo de tarefa 

Resolver a inequação. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Algébrico.  

- técnicas possíveis  

As mesmas da tarefa anterior, acrescentando novas propriedades relacionadas à 

multiplicação em uma desigualdade.  

- quadro em que a tarefa é resolvida 

Algébrico.  

- ostensivos associados às técnicas  

Os mesmos da tarefa anterior, acrescentando os relacionados à desigualdade. 

- não-ostensivos em jogo 

Além dos não-ostensivos expostos na tarefa anterior, temos agora os relacionados às 

ideias associadas à comparação de dois números distintos.  

                                                           
27 Se a > b então b < a, essa, entre outras propriedades da desigualdade, está relacionada à lógica que não é discutida 

nos livros analisados. 
28 Qual o primeiro número racional que satisfaz a relação x > 4. A resposta a questões como essa adentra o campo 

da topologia, envolvendo entre outros, o conceito de fronteira.  



137 
 

 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Além do aspecto de equivalência da igualdade, que aqui ganha uma importância maior, 

não por si só, mas, pelas propriedades como a considerada na nota de rodapé relacionada à 

lógica, o que coloca em destaque os aspectos de memória e linguagem.  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes   

A tarefa é destinada a estudantes a partir do sétimo ano, momento em que as técnicas 

para solução dessa são apresentadas. Como a tarefa solicita que se resolva a inequação, o nível 

de conhecimento esperado é o técnico.  

 

Tarefa T16: Descobrir os algarismos que faltam 

 

FIGURA 45 - Exemplo de tarefa do tipo: Descubra os algarismos que faltam. 

 
 

FONTE: Iezzi, et al. Sexto Ano 2009 p. 57. 

 

 A tarefa apresentada na figura 46 acima possui uma interessante construção que leva o 

estudante a analisar a operação proposta procurando identificar quais seriam os algarismos que 

podem ser utilizados para que se obtenham os algarismos que já estão indicados.  

- tipo de tarefa 

 Descobrir os algarismos que faltam. 

- quadro em que a tarefa é enunciada   

A tarefa é enunciada no quadro da Aritmética. 

- técnicas possíveis 

 A única técnica possível é a da análise da operação indicada utilizando os 

conhecimentos relativos à operação indicada, no caso a multiplicação.  Dessa forma, o número 

que multiplicado por 3 tem na casa das unidades o algarismo 4 é o oito, sendo necessário 

acrescer 2, duas dezenas no produto de 3 pela unidade, logo o algarismo na casa das dezenas 

na resposta será cinco, não sendo acrescido nenhum valor no produto com a centena, que será 

três. Assim a soma desejada é de 3 + 5 + 8, ou seja, 16. 
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-quadro em que a tarefa é resolvida  

Aritmética 

- ostensivos associados às técnicas  

 Representação dos números dentro do conjunto dos números naturais. 

- não-ostensivo em jogo 

 Conceitos relacionados as representações dos números naturais e da multiplicação nos 

naturais.  

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

 Aspecto de análise. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

 Para realização dessa tarefa o estudante utiliza apenas os conceitos envolvendo a 

multiplicação que está indicada. Logo o nível de conhecimento esperado é o mobilizável.   

 

Tarefa T17: Ler ou representar um número na reta numerada  

 
 

A tarefa proposta na figura 46, a seguir, apresenta uma importante ferramenta da 

Álgebra que permite ao estudante comparar dois ou mais números de forma prática, colocando 

em destaque os aspectos de memória, análise e linguagem. 

 

FIGURA 46- Exemplo de tarefa do tipo: Ler ou representar na reta numerada. 

 
 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p. 59. 

 

 Definida já para o conjunto dos números naturais, a chamada reta numerada associa 

pontos pertencentes a uma reta com números, sendo o ponto de partida para na sequência 

representar os demais conjuntos numéricos, como o conjunto dos números inteiros, dos 

racionais e, por fim, o conjunto dos números reais. É nesse conjunto que a nova representação 

ganha maior significado criando as condições para trabalhar conceitos como os de medidas e 

continuidade.  

- tipo de tarefa  
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Representar na reta numerada. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Geométrico-Algébrico. 

- técnicas possíveis  

Tomando como exemplo a representação do número racional na forma decimal 0,444... 

Primeira técnica. Por aproximação e análise 

0,444... é maior que zero e menor que 1, logo está entre 0 e 1, podendo ser C ou F. Temos entre 

os possíveis números a representar o 
8

5
  que equivale na forma decimal a 0,625, que é maior 

que 0,444.., mas também é menor que 1, logo o ponto C equivale a 0,444... e  F a 
8

5
.  

Segunda técnica: usando a propriedade  

Dados dois números racionais representado na reta, o da direita é sempre maior. Assim como 

0,444... é maior que 0 e menor que 1, logo está localizado à direita do zero e à esquerda do 1. 

Já 
8

5
 é maior que 0,444... e menor que 1, logo vem à direita do 0,444.. e à esquerda do 1. Dessa 

forma 0,444... equivale ao ponto C e  
8

5
 a F. 

- quadro em que a tarefa é resolvida   

Geométrico-Algébrico. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação numérica na reta, representação de números racionais nas formas 

decimal e racional.  

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas à continuidade, ordenação numérica e números racionais na 

representação fracionária e decimal. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Memória, linguagem, equivalência entre ostensivos, análise e estrutura.  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Técnico.  
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Tarefa T18. Resolver um sistema de inequações 

 

A presente tarefa pode ser considerada uma junção das tarefas do tipo 14 e 15, já 

analisadas anteriormente, sendo necessário a aplicação das técnicas para resolução de um 

sistema associado às inequações. Na figura 47, a seguir temos um exemplo desse tipo de tarefa.    

 

FIGURA 47 - Exemplo de tarefa do tipo: Resolver o sistema de inequação. 

  

FONTE: Iezzi, et al. Oitavo Ano, 2009, p. 298. 

 

- tipo de tarefa  

Resolver um sistema de equações.  

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Álgebra. 

- técnicas possíveis  

Considerando o sistema 









b) inequação(;1213

) a inequação (;352

xx

xx
  

Resolvendo a inequação a temos que x ≤ -8 e a equação b resulta em x ≤ 1.  

Técnica 1: comparação lógica das soluções parciais. 

Qualquer número menor que menos oito é menor que 1, mas nem todos menores que 1 são 

menores que -8, logo a solução será qualquer número do universo definido menores ou iguais 

a menos oito. 

Técnica 2: intersecção de intervalos. (Apresentado no livro em que foi extraído o exercício) 

 

 

 

 

Logo a solução será qualquer número do universo definido menor ou igual a -8.  

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Álgebra para a primeira técnica e geométrico algébrico para a segunda.  

- ostensivos associados às técnicas  

Inequação a. 
 

 Inequação b. 
 

Interseção 
 

   -8 

                         1 
 

   -8 
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Os mesmos das tarefas 14, 15 e 16 e os ostensivos de representação de intervalos sobre 

IR. 

- não-ostensivo em jogo  

Os mesmos das tarefas 14, 15 e 16 e as noções de intervalo sobre IR e reunião e 

interseção de conjuntos, em particular de intervalos. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Todos. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes  

Disponível, pois é preciso que os estudantes disponham das noções de intervalo sobre 

IR e reunião e interseção de conjuntos, em particular de intervalos e de seus respectivos 

ostensivos de representação.  

 

Tarefa T19: Determinar o módulo ou valor absoluto 

 

 Segundo Chevallard (1984), as ideias ligadas aos números relativos são alguns dos 

conceitos utilizados na introdução da Álgebra a partir da reforma da Matemática no Ensino 

Francês. Entre eles temos o conceito de módulo ou valor absoluto no conjunto dos números 

inteiros, cujo exemplo é apresentamos na figura 48 a seguir.  

 

FIGURA 48 - Exemplo de tarefa do tipo: Determinar o módulo ou valor absoluto. 

 
 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009 p. 23. 

  

- tipo de tarefa 

Determinar o módulo ou valor absoluto de um número inteiro. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Aritmética generalizada. 

- técnicas possíveis 

Primeira técnica: (definição direta) 22   

Segunda técnica: (definição formal) como -2 < 0 então 22)2(2   

- quadro em que a tarefa é resolvida 

Aritmética generalizada. 
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- ostensivos associados às técnicas 

Representação de módulo ou valor absoluto, representação de um número no sistema 

decimal. 

- não-ostensivo em jogo 

Ideias associadas ao valor relativo de um número e à representação de um número no 

sistema decimal. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Estrutura e linguagem. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Técnico, para a técnica 1, mobilizável para a técnica 2.   

 

Tarefa T20: Determinar o oposto ou simétrico  

 

Da mesma forma que a tarefa 19, a que apresentamos na figura 49 a seguir, se refere à 

apresentação de um novo saber relacionado ao de número inteiros, no caso, o conceito de 

número oposto ou simétrico. 

 

FIGURA 49 - Exemplo de tarefa do tipo: Determinar o oposto ou simétrico. 

 
 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p. 24. 

 

- tipo de tarefa 

Determinar o oposto ou simétrico de um número inteiro. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Aritmética generalizada. 

- técnicas possíveis  

Primeira técnica: (definição direta) 

O oposto de + 56 é - 56 

O oposto de – 11 é + 11 

Segunda técnica: (definição formal)  

O oposto de + 56 é – ( + 56) = - 56 

O oposto de – 11 é – ( - 11) = + 11 

Terceira técnica: (reta numérica) 

 

            -56                      0                        +56 

(Oposto de + 56)                              (Número +56) 

Mesma distância    Mesma distância  
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- quadro em que a tarefa é resolvida  

Técnicas 1 e 2 Aritmética generalizada. 

Técnica 3: Geométrico-Algébrico.  

- ostensivos associados às técnicas 

Representação do valor oposto ou simétrico, representação de um número no sistema 

decimal. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas ao valor oposto ou simétrico de um número inteiro e à representação 

de um número no sistema decimal. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Estrutura e linguagem. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Técnico para a técnica 1, mobilizável para as técnicas 2 e 3 

 

Tarefa T21: Representar simbolicamente 

 

 O desenvolvimento dos aspectos de linguagem e generalização são fundamentais na 

passagem da Aritmética para a Álgebra, permitindo a comunicação eficientes por meio de 

representações com poucos signos, mas carregados de significado. Exemplo de tarefa que 

permite o desenvolvimento desses aspectos pode ser observada na figura 50, a seguir:  

 

FIGURA 50 - Exemplo de tarefa do tipo: Representar simbolicamente. 

 
 

FONTE: Iezzi, et al. Sétimo, 2009, p. 166. 

 

Nela é solicitado ao estudante que escreva uma expressão que representa as medidas 

associadas ao retângulo. 

- tipo de tarefa  

Representar simbolicamente. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Geométrico-Algébrico. 

- técnicas possíveis  
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A tarefa é dirigida, logo permite apenas a escrita do que é solicitado. 

Item a: lado maior = x + 10 

Item b: Perímetro = x + x +( x+10) + ( x + 10) 

Logo perímetro = 4 x + 20 

Item c: Área = x . (x + 10) 

Logo. Área = x2 + 10 x. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

Algébrico. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de um número na forma algébrica e no sistema decimal, representação 

de soma e produto.  

- não-ostensivo em jogo 

Ideias associadas à medida de lado de uma figura plana, perímetro e área 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Estrutura, linguagem, generalização. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes  

Técnico. 

 

Tarefa T22: Efetuar operações com números inteiros 

 

 A tarefa apresentada na figura 51 a seguir demonstra um dos aspectos fundamentais na 

passagem da Aritmética para a Álgebra. 

 

FIGURA 51 - Exemplo de tarefa do tipo: Efetuar a operação com números inteiros. 

 
FONTE: Dante, Sétimo, Ano, 2009, p. 42. 

 

A tecnologia que dá suporte à técnica utilizada na realização da tarefa tem como base a 

generalização das operações com números naturais e aplicação de conceitos como os 
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trabalhados nas tarefas 18 e 19. Assim, se em IN: 3+2 = 5 então 3 – (-2) equivale a 3 + (opostos 

(-2)), logo 3 + (+2) ou seja 3 + 2 que como visto é igual a 5.  

- tipo de tarefa 

Efetuar operações entre números. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Aritmética generalizada. 

- técnicas possíveis 

Item a: Primeira técnica Soma direta. 

 3 – (- 2 ) = 5 

         Segunda técnica: Soma com o oposto. 

3 – (- 2 ) = 3 + (+2) = 3 + 2 = 5 

        Terceira técnica: eliminando os parênteses: 

3 – (- 2) = 3 + 2 = 5 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

Aritmética generalizada. 

- ostensivos associados às técnicas 

Representação de números inteiros no sistema de representação decimal, operação com 

números inteiros. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas a números inteiros e suas operações. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Linguagem, generalização e estrutura.  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Técnico.  

 

Tarefa T22a: Efetuar as operações com inteiros usando a inversa. 

 

 A tarefa apresentada na figura 52, a seguir, tem características semelhantes às 

observadas na tarefa 20. Entretanto, ela traz em sua estrutura o aspecto de análise levando o 

estudante a refletir sobre a tarefa executada e conduzindo o mesmo a generalizar o que se 

convencionou chamar de regra de sinal para a divisão.  
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FIGURA 52 - Exemplo de tarefa do tipo: Efetuar as operações com inteiros usando a inversa. 

 
 

FONTE: Iezzi, et al. Sétimo, 2009, p. 54. 

 

- tipo de tarefa  

Efetuar as operações com inteiros. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Aritmética generalizada 

- técnicas possíveis  

Item a: ( + 18 ) : (+ 6) = + 3, porque (+3) x (+6) = + 18. 

Item b: (+100) : 4 = + 25, porque (+25) . 4 = + 100 

Item c: Quando dividimos dois inteiros positivos, o quociente tem sinal positivo. 

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Aritmética generalizada. 

- ostensivos associados às técnicas   

Representação numérica no sistema decimal de números relativos e operações com 

números naturais e números inteiros relativos. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas a números naturais, números inteiros e as operações com esses 

números. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Linguagem, generalização, estrutura e análise. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Técnico.  

 

Tarefa T23: Substituir e calcular com expressões dadas 

 

 Consideramos ser esta tarefa uma das fundamentais na passagem da Aritmética para a 

Álgebra. A articulação do aspecto de equivalência, relacionando a uma dada letra um valor, 

abre a perspectiva para a generalização das propriedades numéricas e da dependência funcional. 

Na figura 53, a seguir, temos uma tarefa que apresenta essas características.    
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FIGURA 53 - Exemplo de tarefa do tipo: Substitua e calcule. 

  

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p.43. 

 

Observamos que a tarefa foi proposta para estudantes do Sétimo Ano do Ensino 

Fundamental, o que reforça nossa hipótese de que é nesse momento que a relação institucional, 

via os livros didáticos analisados, dá início à passagem da Aritmética para a Álgebra. 

- tipo de tarefa  

Substitua e calcule o valor das expressões. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Aritmética generalizada 

- técnicas possíveis  

Para o item a. 

Se x = -4 e y = -6 em x + y temos (-4) + ( -6) = -4 -6 = -10. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 Aritmética generalizada 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação numérica no sistema decimal de números inteiros relativos e operações 

com esses números. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas a números naturais, números inteiros relativos e operação com 

números inteiros relativos. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Linguagem, generalização, equivalência e estrutura. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Técnico.  

 

Tarefa T24: Representar pontos no plano cartesiano 

 

 Na figura 54 a seguir, temos outra importante ferramenta da Álgebra que permite ao 

estudante ver o objeto de outro ângulo, ampliando suas possibilidades de análise.   
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FIGURA 54 - Exemplo de tarefa do tipo: Representar no plano cartesiano. 

 
 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p.48. 

   

A tarefa em questão pode ser considerada como parte da introdução dessa nova 

ferramenta e nela o estudante deverá localizar pontos, expressos em pares ordenados. Da mesma 

forma que para a tarefa anterior, consideramos que a proposição dessa tarefa para estudantes 

do sétimo ano do Ensino Fundamental, reforça nossa hipótese de ser esse o momento em que 

se inicia a passagem da Aritmética para a Álgebra. 

- tipo de tarefa  

Representar pontos no plano cartesiano. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Geométrico Algébrico.  

- técnicas possíveis  

Marcar os pontos solicitados na intersecção da linha vertical que cruza o primeiro 

elemento do par no eixo das abscissas, eixo x, com a horizontal que cruza o segundo elemento 

do par no eixo das ordenadas, eixo y. Por exemplo, o ponto C de coordenadas (-2, + 3) o ponto 

estará localizado na intersecção da linha vertical que cruza -2 na reta x e a horizontal da linha 

que cruza +3 em y, como podemos observar na figura 55, a seguir. 

 

FIGURA 55 – Solução da tarefa representar no plano caresiano como exposto na técnica acima. 

  

FONTE: O autor (2015). 
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- quadro em que a tarefa é resolvida  

Geométrico-Algébrico. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de pares ordenados, plano cartesiano, par ordenado no plano cartesiano. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideia de par ordenado, representação de um ponto no plano cartesiano, equivalência 

entre o ponto e o par ordenado e a noção de produto cartesiano de dois conjuntos. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Equivalência entre ostensivos, linguagem e análise. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Mobilizável. 

 

 

Tarefa T24a. Interpretar os dados em um plano cartesiano 

 

 A tarefa apresentada na figura 56, a seguir, trabalha a relação pessoal do estudante com 

a ferramenta relacionada à tarefa anterior, no sentido de levá-lo a ler e interpretar as 

informações propostas na nova ferramenta. O estabelecimento de uma forte relação pessoal 

com ela é fundamental para que o estudante avance no estudo da Álgebra.  

 

FIGURA 56 - Exemplo de tarefa do tipo: Interpretar os dados de um plano cartesiano. 

 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p.209. 

 

- tipo de tarefa  

Interpretar os dados em um plano cartesiano. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Situação contextualizada. 

- técnicas possíveis  
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Item a: Primeira técnica: Localizar o ponto cuja abscissa seja equivalente a 2 horas e identificar 

a ordenada correspondente. No caso, 60 Graus. 

Segunda técnica: Localizar no eixo das abscissas a posição correspondente a 2 horas e 

identificar o ponto a ela relacionado, obtendo assim, a ordenada 60 graus.  

Item b: Estimar a posição equivalente a 450 no eixo da ordenadas e localizar a posição na reta 

equivalente a essa posição. Localizar no eixo das abscissas o provável valor associado a esse 

ponto, no caso 1,5 hora.  

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de pares ordenados, plano cartesiano, par ordenado no plano cartesiano. 

- não-ostensivo em jogo 

 ideia de par ordenado, representação de um ponto no plano cartesiano, equivalência 

entre o ponto e o par ordenado e produto cartesiano de dois conjuntos. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Equivalência entre ostensivos, linguagem, análise. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Mobilizável. 

 

Tarefa T25: Analisar um enunciado e responder às questões pedidas 

 

  Na tarefa apresentada a seguir, na figura 57, temos um exemplo de atividade que pode 

ajudar o estudante refletir sobre as propriedades estruturais da Álgebra.  

 

FIGURA 57 - Exemplo de tarefa do tipo: Analisar e responder. 

 
 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p. 66. 

 

Nessa atividade a relação institucional, via livro didático, propõe questionamentos que 

podem levar o estudante a generalizar propriedades fundamentais que o auxiliarão na passagem 

da Aritmética para a Álgebra, na medida em que essas propriedades poderão ser por ele 
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mobilizadas para justificar, por exemplo, o fato de que não existe raiz quadrada de números 

negativos. 

- tipo de tarefa  

Analisar um enunciado e responder as questões pedidas. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Situação contextualizada. 

- técnicas possíveis  

Primeira: testando alguns casos. 

(-2)1 = -2 

(-2)2 = + 4 

 (-2)3 = -8 

(-2)4 = + 16 

(-2)5 = -32 

(-2)6 = +64 

(-3)1 = -3 

(-3)2 = +9 

 (-3)3 = -27 

(-3)4 = + 81 

(-3)5 = -243 

(-3)6 = +729 

Observando as regularidades temos: 

Item a: Quando a base é negativa e o expoente ímpar. 

Item b: Quando a base é positiva ou quando o expoente for par. 

            Toda vez que o expoente for par. 

Item c:  

01 = 0 

02 = 0 

03 = 0 

04 = 0 somente se a base for zero. 

Segunda técnica: Refletido sobre os conhecimentos adquiridos para formular as 

respostas esperadas. 

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Na primeira técnica: Aritmética Generalizada. Na segunda técnica no quadro da 

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas 

Representação de números inteiros. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas aos números inteiros e potenciação. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Análise e generalização. 
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- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Mobilizável. 

 

Tarefa T26: Reconhecer os parâmetros de uma equação 

 

De forma semelhante à tarefa anterior, a tarefa que agora analisamos leva o estudante a 

refletir sobre o que é proposto. Essa é a primeira tarefa em que o aspecto de generalização 

demonstra sua potencialidade, definindo um modelo que permite reconhecer uma equação do 

primeiro grau nas suas diferentes formas, como pode ser observado na figura 58, a seguir: 

 

FIGURA 58 - Exemplo de tarefa do tipo: Reconhecer os parâmetros de uma equação. 

 
 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p. 118. 

 

- tipo de tarefa  

Reconhecer os parâmetros de uma equação. 

- quadro em que a tarefa é enunciada   

Álgebra.  

- técnicas possíveis  

Reduzir, se necessário, a equação à forma a x = b e comparar com a equação modelo. 

Utilizando como exemplo a equação do item e 4x + 9 = 16. Aplicando uma das técnicas 

analisadas “Encontrar o termo desconhecido ou resolver a equação” temos 4x = 7. Logo a = 4 

e x = 7. 

- quadro em que a tarefa é resolvida   

Álgebra.  

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de números, na forma algébrica e numérica, operação entre números e 

equivalência entre dois termos. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas aos números e suas operações e a equivalência da igualdade. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Análise, generalização, linguagem, equivalência da igualdade e estrutura. 
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- nível de conhecimento esperado dos estudantes.   

Técnico.  

 

Tarefa T27: Encontrar a fração geratriz 

 

 A tarefa proposta na figura 59, a seguir, trabalha duas formas de representação dos 

números racionais, passando da decimal periódica para a fracionária, explorando a equivalência 

entre essas duas formas de representação de um mesmo objeto matemático. 

 

FIGURA 59 - Exemplo de tarefa do tipo: Encontrar a fração geratriz. 

 
 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p. 130. 

 

- tipo de tarefa  

Encontrar a fração geratriz. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Aritmética Generalizada. 

- técnicas possíveis  

Primeira técnica: Regra prática: Os três números são dízimas periódicas simples, ou 

seja, são números entre zero e um com a dízima imediatamente à direita da vírgula, logo basta 

escrever uma fração cujo numerador tenha uma dízima completa (contenha um período) e no 

denominador tantos noves quantos forem o número de algarismo do período. 

Assim no item c temos:
999

137
137137137,0  . 

Segunda técnica.  

Estabelecendo uma equivalência com um número qualquer e eliminado a dízima, 

fazendo uso das propriedades da equação assim obtida: 

:sistema o temos ,algarimos) três 

tem dizima a que visto 1000, por membros os ambos ndomultiplica ( , x1371371370
 

999

137
 x logo 999, 137x 

:que  temossistemas dos epropriedad a Aplicando

 
137137137,0

.1000137137,137













x

x
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- quadro em que a tarefa é resolvida 

 Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas   

Representação dos números racionais na forma decimal periódica, fracionária e 

algébrica, equivalência entre números equações e sistema de equações.  

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas aos números racionais e suas formas de representação, equações e 

sistemas de equações  

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Equivalência da igualdade e entre ostensivos, linguagem e estrutura. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Técnico para a primeira técnica e disponível para a segunda.  

 

Tarefa T28: Verificar se é solução 

 

 Segundo Chevallard (1989), a execução de uma tarefa pelo estudante não garante que 

ele domine os conceitos envolvidos na tecnologia que a fundamenta. Uma tarefa que leve o 

estudante a refletir sobre o significado do resultado obtido na solução de uma equação poderá 

auxiliá-lo na compreensão do significado dessa solução. Na figura 60, a seguir, temos uma 

tarefa com essa característica. 

 

FIGURA 60 – Exemplo de tarefa do tipo: Verificar se é solução. 

 
 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p. 125. 

 

 Nessa tarefa, ao estudante é solicitado verificar se 4 é a solução da equação proposta, 

explicando sua resposta. Para responder a essa tarefa o estudante tem a necessidade de 

conjecturar sobre o que significa um dado valor ser solução da equação e, dessa forma, efetuar 

o que é pedido. 

- tipo de tarefa  

Verificar se é solução. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Álgebra. 

- técnicas possíveis  
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Primeira solução: Resolvendo a equação como analisado na tarefa do tipo 9. 

Segunda solução: Substituir o valor de x por 4, como visto na tarefa 23, “Substitua e 

calcule”, e verificar se a equivalência é válida. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

Os mesmos da tarefa 26. 

- não-ostensivo em jogo  

Os mesmos da tarefa 26. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Linguagem, memória, análise e equivalência da igualdade. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Mobilizável. 

 

Tarefa T29: Generalizar uma propriedade 

 

 A tarefa a seguir é semelhante a analisar e responder, mas seu objetivo é o de generalizar 

uma propriedade associada a um dado ostensivo. Na figura 61 temos um exemplo desse tipo de 

tarefa.  

 

FIGURA 61 - Exemplo de tarefa do tipo: Generalizar a propriedade  

 
 

FONTE: Dante, Sétimo Ano, 2009, p. 140. 

 

A questão formulada leva o estudante a refletir sobre a propriedade analisada. A resposta 

a ela criará as condições para a generalização dessa propriedade.  

- tipo de tarefa  

Generalizar uma propriedade. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Álgebra. 

- técnicas possíveis  

Primeira técnica: Obter e representar vários pontos que satisfazem uma dada equação, 

como visto na tarefa tipo 7a. Ao perceber que o objeto que representa a solução da equação é 

uma reta, concluir que bastam dois pontos. 
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Segunda técnica: Discutir com colegas sobre a figura obtida na representação das 

soluções gráficas de uma equação com duas variáveis e obter a conclusão anterior.  

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representações das soluções das equações com duas variáveis nos quadros algébrico e 

geométrico-algébrico. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas à solução algébrica e representação no plano cartesiano das soluções 

de uma equação com duas variáveis, objetos geométrico como ponto e reta. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Generalização análise e estrutura. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Disponível.  

 

Tarefa T30: Reduzir termos semelhantes 

 

  A tarefa, proposta na figura 62, a seguir, pode ser considerada como uma situação de 

referência quando consideramos os livros de Matemática do oitavo ano do Ensino Fundamental.  

 

FIGURA 62 - Exemplo de tarefa do tipo: Reduzir os termos semelhantes. 

 
 

FONTE: Dante, 2009, Oitavo ano, p. 86. 
 

 

Faz parte da introdução ao cálculo algébrico, para o momento em que se faz 

formalmente a generalização das operações numérica. Logo, marca a entrada de forma explícita 

ao quadro da Aritmética generalizada. As técnicas e tecnologias desenvolvidas servirão de base 

para a estruturação de toda a Álgebra futura e nos parece que a não superação das dificuldades 

nessa generalização tenderá a criar barreiras que não permitirão o acesso do estudante a Álgebra 

formal.    
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- tipo de tarefa 

Reduzir termos semelhantes.  

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Aritmética generalizada, com a letra x assumindo o papel de um número 

“desconhecido”. Para a realização dessa tarefa o estudante deve ser capaz de reconhecer e 

aplicar as propriedades estruturais da adição e multiplicação. 

- técnicas estudadas e possíveis de serem utilizadas (Considerando apenas o item b.)  

Primeira técnica: Agrupando os termos semelhantes.  

3y3 + 2y2 + y – 1  – 3y3 –y2 – 5y + 3 = 

3y3 – 3y3 + 2y2 –y2 + y– 5y – 1 + 3 = 

(3 – 3)y3 + (2 –1) y2 + (1– 5) y + ( - 1  + 3)= 

0 y3 + 1y2 – 4y + 2 = y2 – 4y + 2 

Segunda técnica 

Agrupando os termos semelhantes e efetuando o cálculo mentalmente. 

3y3 + 2y2 + y – 1  – 3y3 –y2 – 5y + 3 = 

3y3 – 3y3 + 2y2 –y2 + y– 5y – 1 + 3 = 

0 y3 + 1y2 – 4y + 2 = y2 – 4y + 2 

Terceira técnica: Identificar os termos semelhantes mentalmente.  

3y3 + 2y2 + y – 1  – 3y3 –y2 – 5y + 3 =  y2 – 4y + 2 

 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 A primeira e segunda técnicas têm sua resolução no quadro da Aritmética 

Generalizada.  

- ostensivos associados às técnicas 

Representação do número inteiro relativo, representação de monômios e a 

representações das operações com números inteiros relativos.  

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas aos números natural, inteiro e racional, as propriedades operatórias 

desses números, monômios, soma de monômios, parte literal, coeficiente, termo semelhante29, 

soma algébrica e potenciação, suas representações e propriedades. Na primeira técnica também 

está presente o não-ostensivo relacionado à fatoração pelo caso fator comum30.   

                                                           
29 Segundo Dante (2009  8º. Ano p. 79) Monômios são “Expressões Algébricas que apresentam apenas 

multiplicações entre números e letras” O monômio é composto por uma parte numérica ou coeficiente,  e parte 

literal, constituída pelas letras. Dois monômios são ditos semelhantes quando apresentar a mesma parte literal.   
30 Nos livros didáticos analisados,  a fatoração de polinômios tem suas técnicas subdivididas nos chamados casos 

de fatoração fator comum, agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Outras técnicas 

de fatoração, como a fatoração de um polinômio do segundo grau  são estudadas no nono ano, oitavo série do 

Ensino Fundamental e a sua generalização que permite a fatoração de qualquer polinômio é estudada na terceira 

série do Ensino Médio. 

No caso fator comum, como o nome sugere, agrupamos todos os monômios que tenham fator em comum, por 

exemplo, os monômios 2y2  
 e  – y2, são considerados semelhantes pois ambos tem como parte literal a mesma 
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- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Memória, generalização, equivalência da igualdade e estrutura e equivalência entre 

ostensivos.  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Técnico. 

 

Tarefa T31: Efetuar uma operação com polinômios 

 

 A tarefa que apresentamos na figura 63, a seguir, traz consigo elementos relacionados 

a dois tipos de tarefas já analisadas anteriormente. A do tipo 23 “substitua e calcule” e do tipo 

30 “reduza os termos semelhantes”.  

 

FIGURA 63 - Exemplo de tarefa do tipo: Efetue a operação com polinômios 

 
 

FONTE: Dante, 2009, Oitavo ano, p. 88. 

 

 Nessa tarefa observamos a definição de dois polinômios denominados genericamente 

por A e B. Com essa estratégia estamos dando um passo a mais no aspecto de generalização, 

representando por uma letra um “número” qualquer, expresso por uma expressão algébrica, que 

em última instância estaria representando operações entre “números”, da mesma forma que na 

tarefa substitua e calcule. A execução é dividida em duas etapas, de acordo com as subtarefas 

a serem executadas. Na primeira temos que substituir os polinômios A e B, que corresponde à 

tarefa T23 quando os elementos são polinômios, o que nos conduz à segunda, em que devemos 

reduzir os termos semelhantes, como na tarefa anterior T30.        

- tipo de tarefa  

Efetuar uma operação com polinômios. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Álgebra. 

- técnicas possíveis  

As mesmas das tarefas mencionadas, isto é, substituir e reduzir termos semelhantes. 

- quadro em que a tarefa é resolvida  

                                                           
expressão y2, reescrevendo a seguir como um produto da soma ou diferenças dos fatores não comuns pelo fator 

comum, ou seja ( 2 – 1)y2, o que envolve a aplicação de todos os aspectos da Álgebra aqui analisados.    
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Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

Os mesmo das tarefas T23 e T30.  

- não-ostensivo em jogo  

Os mesmos das tarefas T23 e T30. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa 

Memória, estrutura, generalização e linguagem, equivalência entre ostensivos. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes 

Disponível.  

 

Tarefa T32: Determinar uma restrição 

 

 A tarefa classificada como 32 generaliza o trabalho com os números racionais com a 

definição da condição de existência desse número quando expresso na forma algébrica. Na 

figura 64 a seguir, temos um exemplo desse tipo de tarefa.  

 
FIGURA 64 - Exemplo de tarefa do tipo: Determinar a restrição. 

 
 

FONTE: Dante, 2009, Oitavo Ano, p. 46. 
 

Apesar do enunciado se referir a um número real, a restrição solicitada se refere aos números 

racionais, que também fazem parte do conjunto dos números reais. A condição necessária para 

sua existência é que o denominador não seja nulo.  

- tipo de tarefa 

 Determinar a condição de existência de um número racional.  

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Álgebra 

- técnicas possíveis 

Definição da condição de existência: (considerando o item a) a – b ≠ 0. 

Aplicação das técnicas para resolução da tarefa do tipo 9 “encontrar o termo 

desconhecido”. 

- quadro em que a tarefa é resolvida 

 Álgebra. 
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- ostensivos associados às técnicas  

Representação de um número racional na forma algébrica. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas aos números racionais e a divisão de números inteiros. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Generalização e estrutura. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Disponível. 

 

Tarefa T33: Descobrir um algoritmo 
  

 A tarefa que apresentamos a seguir pode ser considerada como exemplo de aplicação 

da Álgebra como ferramenta para encontrar a “regra” que fundamenta atividades lúdicas, como 

as que permitem descobrir um número imaginado por outro interlocutor. Na figura 65, a seguir, 

temos um exemplo desse tipo de tarefa.  

 

FIGURA 65 - Exemplo de tarefa do tipo: Descubra um algoritmo.  

 
 

FONTE: Dante, Oitavo Ano, 2009, p. 51. 

  

Na figura 65 observamos que a instituição, representada pelo livro didático, apresenta 

um conjunto de instruções, da mesma forma que em algumas “brincadeiras” em que o 

interlocutor afirma ser capaz de adivinhar o número pensado e não declarado de um seu colega. 

Ao mesmo tempo, na última coluna, indica a expressão algébrica que permite obter o resultado 

esperado por meio de um de seus múltiplos.  

- tipo de tarefa  

Descobrir um algoritmo. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Situação contextualizada. 

- técnicas possíveis  
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As mesmas expostas na tarefa T32. 

- quadro em que a tarefa é resolvida   

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas   

Representação de números inteiros na forma numérica e algébrica. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas às operações entre números na forma algébrica e numérica, e seus 

múltiplos. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Linguagem, análise e estrutura. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Mobilizável. 

 

Tarefa T34: Identificar os termos relacionados a um monômio ou polinômio 

 

 A tarefa agora analisada tem por objetivo a formalização e a construção de uma 

linguagem de um dos objetos da Álgebra, no caso os polinômios. De forma semelhante à tarefa 

do tipo 26 “Reconhecer os parâmetros de uma equação” ela introduz a terminologia própria do 

novo saber, o que a torna fundamental para o futuro desenvolvimento desse saber junto aos 

estudantes. Na figura 66, a seguir, temos um exemplo desse tipo de tarefa. 

 
FIGURA 66 – Exemplo de tarefa do tipo: Identifique os termos relacionados a um monômio ou  

                       polinômio.  

 
 

FONTE: Dante, Oitavo Ano, 2009, p. 88. 

 A tarefa solicita ao estudante que indique o grau de um polinômio, mas também poderia 

solicitar que identificasse os coeficientes de um dado polinômio ou equação, definido de forma 

genérica, como no caso da tarefa 26.   

- tipo de tarefa  

Identificar os termos relacionados a um objeto algébrico.  

- quadro em que a tarefa é enunciada  
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Álgebra. 

- técnicas possíveis 

  Para os itens a, c, e e f, identificar o expoente da parte literal do monômio. Exemplo no 

item f temos 18 que é equivalente a 18 x0, logo o grau será zero. 

Para os itens b e d, somar os expoentes dos termos literais. 

Exemplo no item b temos 8x2y3 logo o grau será a soma de 2 e 3, portanto 5. 

Para os itens g, h, i, j, e k, identificar o monômio de maior grau no polinômio indicado.  

Exemplo no item j temos 2ab – 5 a, o grau é dado pela soma dos expoentes de a e b, 

cuja a soma é 2, logo grau do polinômio será dois.  

Para o item l, reduzir os termos semelhantes e identificar o monômio de maior grau. 

Assim o polinômio x2 + 4x – x2 + 10 = 4x + 10, logo grau 1.  

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de números na forma numérica e algébrica e representação de 

polinômios.   

- não-ostensivo em jogo 

Ideias associadas à definição de monômios e polinômios e grau de polinômios. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Linguagem, generalização e análise. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes:  

Técnico 

 

Tarefa T35: Desenvolver um produto notável 

 

 A presente tarefa introduz novas ferramentas relacionadas aos saberes ligados a 

Álgebra. Na figura 67, a seguir temos um exemplo desse tipo de tarefa.  

 

FIGURA 67 – Exemplo  de tarefa do tipo: Desenvolver o produto notável. 

 

  

FONTE: Dante, 2009, Oitavo Ano, p. 93. 

 

O domínio por parte do estudante das técnicas relacionadas a esse tipo de tarefa 

auxiliará não só na sua compressão, como evitará dificuldades relacionadas às estruturas ligadas 
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à potência da soma de dois números. Essa dificuldade leva alguns estudantes a desenvolverem 

expressões como (x + 5)2 como sendo x2 + 25, relacionando de forma direta a potência de um 

produto em cujo a distributividade do expoente seria válida. 

- tipo de tarefa  

Desenvolver o produto notável. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Álgebra. 

- técnicas possíveis  

Primeira solução para o item a. Solução esperada: 

( a + 5)2 = a2 + 2 . a . 5 + 52 

( a + 5)2 = a2 + 10 . a  + 25. 

Segunda técnica. 

( a + 5)2 = ( a + 5) . ( a + 5) = a2 + 5 a + 5 a + 25  

( a + 5)2= a2 + 5 a + 5 a + 25  

( a + 5)2 = a2 + 10 a + 25  

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de números na forma algébrica e numérica, representação das operações 

de adição e potenciação e soma de dois números31. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas a números na forma algébrica e numérica, adição de dois números e 

quadrado da soma de dois números. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Análise linguagem, equivalência, estrutura, equivalência entre ostensivos. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Técnico. 

 

Tarefa T35a. Aplicar um produto notável 

 

 A tarefa que apresentamos a seguir é uma aplicação da tarefa anterior relacionada ao 

cálculo mental. Na figura 68, a seguir, temos um exemplo de uma tarefa desse tipo.  

                                                           
31 Os parênteses indicam que é a soma de a com 5 que deverá ser elevada ao quadrado, por isso denominamos o 

que está nos parênteses de ostensivo soma de dois números. 
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FIGURA 68 – Exemplo  de tarefa do tipo: Aplicar o produto notável. 

 
 

FONTE: Iezzi, et al. 2009, Oitavo Ano, p. 187. 

  

 Para sua execução, o estudante deve manter bom relacionamento não só com as técnicas 

relacionadas aos produtos notáveis, mas também com a equivalência entre ostensivos que lhe 

permita manipular a escrita de números na forma de soma, produtos entre outras, ou seja, a que 

julgar mais adequada para aplicar as propriedades.  

- tipo de tarefa  

Aplicar um produto notável. 

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Situação contextualizada. 

- técnicas possíveis   

Seguir o modelo proposto no enunciado da tarefa. 

- quadro em que a tarefa é proposta 

Aritmética generalizada  

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Aritmética generalizada. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de números na forma numérica, adição de dois números e potência da 

soma de dois números. 

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas a números na forma numérica, adição de dois números e quadrado da 

soma de dois números. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Análise linguagem, equivalência, estrutura, equivalência entre ostensivos. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Técnico.  
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Tarefa T36: Fatorar um polinômio. 

 

  A tarefa fatorar um polinômio também está ligada à introdução de novas ferramentas 

que serão fundamentais na construção de novos saberes relacionados à Álgebra. Na figura 69, 

a seguir, temos um exemplo desse tipo de tarefa. 

 

FIGURA 69 – Exemplo  de tarefa do tipo: Fatorar o polinômio. 

 

FONTE: Dante, 2009, Oitavo Ano, p. 107. 

 

Com ela será possível a generalização da soma de números na forma racional, solução 

de equações polinomiais, entre outras aplicações que necessitam da reescrita de um polinômio 

em forma de produto de estruturas mais simples que essa nova ferramenta proporciona. 

- tipo de tarefa  

Fatorar um polinômio.  

- quadro em que a tarefa é enunciada  

Álgebra. 

- técnicas possíveis  

As técnicas relacionadas à fatoração dependem da expressão envolvida. No caso 

analisado, temos o que se convenciona chamar de fatoração sucessiva, para obter um produto 

de polinômios ou monômios irredutíveis32, com a aplicação de duas técnicas em sequência:  

Primeira: Obter os fatores comuns aos termos da diferença, no caso 5x, podendo 

reescrever a expressão na forma: 

45 x3 – 5xy2 = 5 x (x2 – y2) 

Segundo: Observar que a expressão é composta por produto e diferença de dois 

quadrados, nesse caso aplica-se a técnica que permite a fatoração dessa diferença obtendo: 5 x 

(x2 – y2) = 5x . ( x + y) . ( x – y). 

Logo: 45 x3 – 5xy2 = 5x .  x + y) . (x – y). 

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

                                                           
32 Um polinômio ou monômio é irredutível se não for possível encontra um produto de dois ou mais polinômios 

ou monômios equivalentes a ele, como é o caso do monômio 5x e dos binômios (x + y) e (x –y)  
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Representação de números na forma numérica e algébrica, adição, subtração, divisão e 

potenciação de expressões algébricas.  

- não-ostensivos em jogo   

Ideias associadas a números na forma numérica e algébrica, operação entre números e 

potência algébrica. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Análise linguagem, equivalência da igualdade, estrutura, equivalência entre ostensivos. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes. 

 Mobilizável.  

 

Tarefa T36a. Aplicar uma fatoração de polinômio 

 

 A aplicação da fatoração de polinômios tem caráter mais técnico que a observada nos 

produtos notáveis como a analisada na tarefa 36a. Na figura 70, a seguir, temos um exemplo 

desse tipo de tarefa.  

 

FIGURA 70 - Exemplo de tarefa do tipo: Aplicar a fatoração de polinômios. 

 
 

FONTE: Dante, 2009, Oitavo Ano, p. 109. 

  

Nela observamos que é solicitado ao estudante que determine o menor múltiplo comum 

entre os polinômios. De forma semelhante poderia ser solicitado para determinar o maior 

divisor comum. Ambas as informações são fundamentais na operação com expressões 

algébricas, como a soma, a subtração, entre outras. 

- tipo de tarefa  

Aplicar a fatoração de polinômios. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

Álgebra. 

- técnicas possíveis  

Da mesma forma que na tarefa anterior a fatoração envolve a utilização de técnicas 

especificas para cada expressão polinomial. Uma vez fatorado para obter o menor múltiplo 

comum, é preciso multiplicar os polinômios ou monômios irredutíveis elevados ao maior 

expoente. 

Analisando o item c 

x2 – 49 = ( x + 7) . (x – 7) (diferença de dois quadrados) 
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x2 + 14x + 49 = ( x + 7 ) 2 (trinômio quadrado perfeito) 

Menor múltiplo comum será (x+7)2 . (x – 7) 

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Álgebra.  

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de números na forma numérica e algébrica, adição, subtração divisão e 

potência de expressões algébricas.  

- não-ostensivo em jogo  

Ideias associadas a números na forma numérica e algébrica, operação entre números e 

potência algébrica. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Análise linguagem, equivalência da igualdade, estrutura, equivalência entre ostensivos. 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Disponível. 

 

Tarefa T37: Demonstrar uma propriedade 

 

Segundo Chevallard (1990), a força da Álgebra está na capacidade de generalização das 

propriedades dos objetos matemáticos. Essa capacidade pode ser observada em tarefas como a 

proposta na figura 71, a seguir, o que confirma de forma clara a introdução à Álgebra nos anos 

indicadas.  

 
FIGURA 71 - Exemplo de tarefa do tipo: Demonstrar a propriedade.  

 
 

FONTE: Dante, 2009, Oitavo Ano, p. 114. 

  

Nessa tarefa o estudante é solicitado a demonstrar uma propriedade dos números 

naturais relacionada à Aritmética que possivelmente foi por ele observada ao longo de sua 

relação pessoal com esse conhecimento. 

- tipo de tarefa 

Demonstrar uma propriedade. 

- quadro em que a tarefa é enunciada 

 Álgebra. 

- técnicas possíveis  

Primeira técnica:  
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Definições:  

Todo número par é dado por 2 n, com n pertencente aos naturais. 

Todo número ímpar é dado por 2n +1, com n pertencente aos naturais.  

Considerando dois números impares p1 = 2n +1 e p2 = 2k+1, com n e k pertencente aos 

naturais. 

A soma de p1 + p2 = (2n +1) + (2k + 1) = 2n + 1 + 2p + 1 = 2n + 2p +2 = 2 (n + k + 1). 

Como n e k são naturais, então n + k + 1 é um número natural, logo, por definição, 2 (n + k + 

1) é par. Conclui-se então que a soma de dois números impares é um número par.  

- quadro em que a tarefa é resolvida  

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de: números algébricos, equivalência e operação entre números 

algébricos.  

- não-ostensivo em jogo 

Ideias associada a: números algébricos, equivalência e operação entre números 

algébricos, números pares e impares. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Análise linguagem, equivalência da igualdade, estrutura, equivalência entre ostensivos 

- nível de conhecimento esperado dos estudantes:  

Disponível.  

 

Tarefa T38: Efetuar operações com frações algébricas 

 

  A tarefa apresentada na figura 72 a seguir deixa evidente a relação 

estabelecida entre a Aritmética e a Álgebra.  

 

FIGURA 72 – Exemplo  de tarefa do tipo: Efetuar operações com frações algébricas 

 
 

FONTE: Dante, 2009, Oitavo Ano p. 258. 

 

Embora a Álgebra Moderna seja mais do que uma simples generalização da Aritmética, 

tarefas como a proposta acima parecem reforçar nossa convicção de que se o estudante não 
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mantém bom relacionamento pessoal com os objetos da Aritmética terá dificuldade no 

momento da passagem para a Álgebra. Nela é solicitado ao estudante que obtenha uma 

expressão equivalente à soma ou diferença entre duas ou mais frações. Na prática, espera-se 

que ele realize a operação indicada usando os novos conhecimentos, mas aplicando as mesmas 

regras operatórias utilizadas na soma de duas frações envolvendo os números racionais, tarefas 

cuja relação pessoal já tenha sido desenvolvida no sexto ano do Ensino Fundamental. 

- tipo de tarefa  

Efetuar operações com frações algébricas. 

- quadro em que a tarefa é enunciada   

Álgebra. 

- técnicas possíveis  

Utilizando o item a como exemplo. 
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Segunda técnica: Usando o menor múltiplo comum aos denominadores. 

Como x2 – 4 = (x+2).(x- 2) ele será o menor múltiplo comum aos dois denominadores, logo: 
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- quadro em que a tarefa é resolvida  

Álgebra. 

- ostensivos associados às técnicas  

Representação de: números na forma algébrica, fração na forma algébrica e operação 

com números na forma algébrica. 

- não-ostensivos em jogo  

Ideias associadas a: números na forma algébrica, fração na forma algébrica e operação 

com números na forma algébrica. 

- aspectos da Álgebra necessários para a solução da tarefa  

Generalização, memória, linguagem, equivalência da igualdade e entre ostensivos e 

estrutura.  

- nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Disponível. 

 

4.5. Algumas considerações 

 

Na construção da grade que acabamos de realizar, procuramos identificar as diferentes 

tarefas propostas nos livros didáticos e que serão analisados no próximo capítulo. Observamos 

que essas tarefas são sugeridas aos estudantes e o que se visa por meio delas é que eles 

construam uma relação pessoal com os objetos da Álgebra que os permita evoluir e resolver 

diferentes tipos de problemas, em particular aqueles em que a Álgebra se mostra necessária.  

A proposição dessas tarefas se enquadra no que Chevallard (1994) denomina de relação 

institucional, onde progressivamente se introduz as técnicas, tecnologias e teorias que criarão 

as condições para o estabelecimento de uma relação pessoal daqueles que se submeterem ao 

estudo dos saberes relacionados a esses objetos.  

Assim, o desenvolvimento de uma relação pessoal com os diferentes aspectos, na forma por 

nós definida e que julgamos necessária para que ocorra a passagem da Aritmética para Álgebra, 

pode ser considerado como adequado quando nos sujeitamos ao estudo das tarefas acima 
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consideradas. O quadro 1 abaixo, nos dá uma visão geral dos aspectos presentes nas diferentes 

tarefas encontradas nos livros analisados. 

 

Observamos que dos 46 tipos de tarefas encontradas, 39 delas trabalham o aspecto de 

linguagem, 33 delas o aspecto de estrutura, enquanto apenas 17 exploram o aspecto da 

Quadro 1 – Resumo dos aspectos nos diversos tipos de tarefas propostas nos livros didáticos analisados 

Tipo de 

tarefa 
Memória 

Equivalência 

da igualdade 

Equivalência 
entre 

ostensivos 
Linguagem Análise  Generalização Estrutura 

1 X X     X 
2 X X  X   X 

3 X   X    

4       X 
5 X X  X   X 

6  X  X  X  
7   X X    

7 a.   X X  X  
8 X   X    

9 X X  X  X X 

9 a.   X  X X X  
9 b X X  X  X X 

9.c X X  X  X X 

10 X X X   X X 

11   X X  X X 

12  X X X   X 

13 X X  X X X  

14 X X  X X X X 
15 X X  X    

16     X   
17 X  X X X  X 

18 X X X X X X X 

19    X   X 
20    X   X 

21    X  X X 
22    X  X X 

22 a.    X X X X 

23    X X X X 
24   X X X   

24 a   X X X   
25    X X   

26  X  X X X X 
27  X X X   X 

28 X X  X X   

29 X X   X X X 
30 X   X  X X 

31      X X 
32      X X 

33    X X  X 

34  X X X  X X 
35  X X X X  X 

35 a  X X X X  X 
36  X X X X  X 

36 a.  X X X X  X 
37  X X X X  X 

38 X X X X X X X 
Total 18 25 17 39 21 23 33 

FONTE:  O autor (2015). 

 



172 
 

 

equivalência entre ostensivos, que cremos ser um dos mais importante na construção da relação 

pessoal dos estudantes com os objetos da Álgebra.  

Considerando o nível de conhecimento exigido dos estudantes, 21 correspondem ao 

nível técnico, sendo os aspectos mais explorados, nessas tarefas, os de estrutura, linguagem e 

generalização, e os menos explorados os de análise e equivalência entre ostensivos. Dez 

correspondem ao nível mobilizável, sendo que nessas tarefas os aspectos mais trabalhados são 

os de linguagem e análise, e o menos explorado o de generalização. Quinze correspondem ao 

nível disponível, sendo que nelas os mais desenvolvidos são os aspectos de linguagem, 

estruturas e equivalência da igualdade, e o menos explorado o de análise. Essa distribuição 

deixa evidente a necessidade dos trabalhos desses aspectos nos diferentes níveis de 

conhecimento e que esses dependem do nível de conceituação33 que se deseja trabalhar. Isso 

nos leva a concluir que em todos os níveis é possível introduzir os aspectos da Álgebra 

considerados nessa pesquisa e assim auxiliar os estudantes a evoluírem e alcançarem os 

objetivos do estudo desse domínio.      

Dessa forma, na sequência analisamos livros didáticos indicados pelo Programa 

Nacional do Livro Didático, com o objetivo de identificar como estão sendo propostas as 

relações institucionais e se elas são adequadas para que os estudantes desenvolvam as relações 

pessoais necessárias para a passagem da Aritmética para a Álgebra e assim são capazes de 

compreender o papel desempenhado por esse domínio na Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Nível de conceituação: Indicamos por essa palavra uma prateleira em um campo conceitual de conhecimento 

matemáticos, correspondendo a 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 alunos podem resolver com os teoremas do nível considerado e utilizando 

esses métodos. Muitas noções matemáticas podem ser abordadas em vários níveis de conceituação, sempre 

parcialmente encaixados: os objetos iniciais mudam, eles se tornam mais gerais, isto permite introduzir novas 

estruturas, mais ricas, e para isso necessitam de um novo formalismo, adaptado. Analogamente muitos problemas 

podem ser colocados e resolvidos em vários níveis: sempre os exercícios ditos teóricos (i.e. gerais) de um 

determinado nível correspondem aos teoremas do nível seguinte. Várias ordens de apresentação são sempre 

possíveis, não existe hierarquia absoluta entre esses níveis, que, pelo menos durante os estudos, dependem do 

ensino efetivo. Podemos dizer que os níveis de conceituação são os marcos que podemos identificar ao longo do 

ensino das noções de determinado campo conceitual. (ROBERT, 1997, p.149) 
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5. Análise das relações institucionais existentes 

 

5.1. Introdução 

 

As análises aqui desenvolvidas têm como objetivo compreender a relação institucional 

proposta aos estudantes com o objetivo de desenvolver sua relação pessoal com os saberes 

relacionados à Álgebra Escolar. Assim, a forma como são propostos esses saberes, que 

acreditamos serem necessários ao estudante para utilizar as ferramentas que a Álgebra coloca a 

sua disposição de forma autônoma, será um dos fatores determinantes para o desenvolvimento 

dessa autonomia. 

Como já anunciado anteriormente, esse trabalho não está focado em um ano escolar 

específico, mas foi desenvolvido ao longo da formação escolar do estudante. Veremos que os 

anteriormente definidos elementos associados aos aspectos da Álgebra – memória, generalização, 

linguagem, equivalência da igualdade e dos ostensivos, estrutura e análise - são encontrados a 

partir do Quinto Ano do Ensino Fundamental.  

 Buscando compreender esse desenvolvimento analisamos um total de oito livros, dois 

para cada ano escolar - do Quinto ao Oitavo Ano do Ensino fundamental. A escolha das 

coleções está ligada ao fato de as obras de matemática serem indicadas várias vezes pelo 

Programa Nacional do Livro Didáticas (PNLD), sendo uma delas a coleção Matemática e 

Realidade de Gelson Iezzi utilizada como livro didático na instituição em que a atividade 

diagnóstica foi aplicada. No Quadro 2 abaixo relacionamos as obras aqui analisadas.  

 

QUADRO 2 -  Relação de livros analisados visando compreender as relações institucionais entre os 

conhecimentos relativos aos aspectos da Álgebra ao longo do Ensino Fundamental. 

Ano  Livro analisado 

Quinto Ano  

SANCHEZ. Lucília Bechara; Liberman. Manhúcia Perelberg, Wey. Regina Lúcia da 

Matta. Fazendo e Compreendendo Matemática 5º. Ano Ensino Fundamental 2010 Ed. 

Saraiva São Paulo, São Paulo.  

DANTE. Luiz Roberto. (2009) Aprendendo Sempre. 5o Ano. Editora Ática São Paulo – 

SP.   

Sexto Ano 

IEZZI. Gelson, DOLCE. Osvaldo, MACHADO. Antonio. Matemática e Realidade 6º. 

Ano 6ª. Edição, 2009, Atual Editora. São Paulo SP. 

DANTE. Luiz Roberto. (2009). Tudo é matemática. 6o Ano. Editora Ática São Paulo – 

SP.   

Sétimo Ano 

IEZZI. Gelson, DOLCE. Osvaldo, MACHADO. Antonio. Matemática e Realidade 7º. 

Ano 6ª. Edição, 2009, Atual Editora. São Paulo SP. 

DANTE. Luiz Roberto. (2009). Tudo é matemática. 7o Ano. Editora Ática São Paulo – 

SP.   

Oitavo Ano 

IEZZI. Gelson, DOLCE. Osvaldo, MACHADO. Antonio. Matemática e Realidade 8º. 

Ano 6ª. Edição, 2009, Atual Editora. São Paulo SP. 

DANTE. Luiz Roberto. (2009). Tudo é matemática.8o Ano. Editora Ática São Paulo – 

SP.  

FONTE: O autor (2015). 
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Para esse estudo tomamos como referência a grade de análise anteriormente definida, 

levando em consideração também a distribuição do conteúdo ao longo da obra por meio do 

Organograma desenvolvido por Tavignot (1991) em sua tese e a noção de topos, segundo 

Chevallard (1997), do professor e do estudante. Nesse organograma, procuramos identificar 

não só os conteúdos trabalhados no material didático, mas as articulações entre eles, como um 

dado saber utilizado na construção de novos saberes. Assim, para a análise da relação 

institucional existente, executada via livros didáticos, consideramos que o topos do estudante é 

representado pelas tarefas que a ele são propostas e o topos do professor pelas definições, notas 

explicativas e tarefas resolvidas que visam introduzir, institucionalizar, formalizar e aplicar um 

novo saber. 

 

5.2. Análise dos livros didáticos  

 

5.2.1. Análise da obra Fazendo e Compreendendo Matemática, Quinto Ano de autoria de 

Sanches et al,  (2010) 

 

A obra destinada ao Quinto Ano do Ensino Fundamental tem uma interessante forma de 

trabalhar os conteúdos, dando maior ênfase ao topos do estudante em relação ao do professor. 

A introdução a uma nova unidade do saber é feita por meio de uma imagem que ocupa duas 

páginas, que segundo as autoras são “situações do cotidiano que exploram os conteúdos a serem 

desenvolvidos” (SANCHES. et al, 2010, p.4). Para a introdução de novos conceitos a principal 

estratégia utilizada pelas autoras é a apresentação de pequenas notas indicadas pelo termo 

“atenção”, por meio das quais são dadas as definições, as institucionalizações, as generalizações 

ou as propriedades sobre o saber a ser trabalhado. Cabe ao professor auxiliar o estudante na 

realização da tarefa proposta para seu bom desenvolvimento, formalizando e complementando 

com informações que julgar pertinentes. 

A visão geral dessa obra pode ser observada no Organograma 1 onde se descreve a 

distribuição e articulação dos conteúdos nela desenvolvidos. A seguir: 
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FONTE: O autor (2015). 

 

Nessa obra, os saberes são trabalhados de forma pontual, havendo pouca articulação 

entre si. Apenas os saberes relacionados aos Números Naturais são articulados como ferramenta 

explícita em tarefas envolvendo as operações numéricas.  

ORGANOGRAMA 1 - Fazendo e Compreendendo Matemática, Quinto Ano, Quarta Série. Sanches et al. (2010). 

Revisitar 

Revisitar 

 

 Introduzir 

F
erram

en
ta 

 
Sólidos geométricos 

Prisma 

Pirâmide 

Poliedros Regulares 

Introduzir 

Introduzir  
Multiplicação e Divisão 

 

Multiplicação por meio da situação combinatória 

conforme Vergnaud (1990) 

Produtos e fatores 

Propriedades da Multiplicação 

Divisão usando o algoritmo 

Múltiplos Comuns 

Números Primos 

Divisores comuns 

Expressões numéricas  

 

 
Frações  

Fração: parte, todo, medida, número, proporção, 

comparação 

Frações equivalentes 

Fração na reta numerada 

Operações com fração 

Probabilidade 

Porcentagem 

  

Introduzir 

 
Geometria Plana 

Rotação, translação e simetria no plano 

Retas, segmento de reta  

Posição relativa de retas 

Ângulo  

Polígonos 

Circunferência  

 

Introduzir 

Introduzir Medida de comprimento, Perímetro  

Medida de superfície, Área  

Medida de volume e capacidade  

 
Medidas 

 
Números decimais 

Numeração decimal 

Comparação de decimais 

Operações com decimais 

 

Introduzir 

 

Números Naturais  

 

 

Sistemas de Numeração 

Sequência numérica 

Adição  

Subtração  

Cálculo mental 

Operações Inversas  



176 
 

 

 Na análise desse livro encontramos cinco tipos de tarefa, descritas na Tabela 2 a seguir, 

que podem ser consideradas como a utilização dos diferentes aspectos relacionados à Álgebra 

- memória, equivalência da igualdade, linguagem, estrutura, generalização e análise - definidos 

para essa pesquisa. 

 

 

De um total de 135 tarefas relacionadas aos aspectos acima descritos, 7 delas foram 

apresentadas como exemplos, caracterizando o topos do professor, e as demais 128 para a 

realização por parte dos estudantes, ou seja, correspondem ao topos dos estudantes.  

Analisando os dados apresentados no quadro 2, observamos que 51,1 % das tarefas são 

do tipo 2 e 28,9% do tipo 5, o que mostra uma ênfase sobre os aspectos de linguagem e memória. 

A tarefa 1 apresenta uma frequência de 11,1% e indica o início do trabalho relacionado ao 

aspecto de equivalência, como prevê uma de nossas hipóteses anteriores, de que os 

conhecimentos necessários para a passagem da Aritmética para a Álgebra ocorrem em anos 

anteriores aos em que efetivamente acontece ocorre essa passagem. 

 

5.2.2.  Análise da obra da coleção Aprendendo Sempre. Quinto Ano, de Luís Roberto 

Dante (2011) 

 

A obra se inicia com uma revisão, o que nos permite identificar alguns conhecimentos 

retrospectivos que o autor julga necessários para o desenvolvimento do trabalho ao longo do 

livro. Com base nessa revisão temos a informação de que os conhecimentos relacionados à 

fração, tarefas como a do tipo 2, “Resolva o problema” já são considerados como parte das 

relações institucionais dos estudantes com o saber matemático.  O organograma 2 a seguir nos 

dá uma visão geral da obra analisada. 

 

 

TABELA 2 - Quantidade e de tipos de tarefas propostas na obra Compreendendo Matemática, Quinto 

Ano. 2010. 

Tipo de tarefa 
topos do 

professor 
% topos do aluno % Total % 

1 1 14,3 14 10,9 15 11,1 

2 1 14,3 68 53,1 69 51,1 

3 0 0 2 1,7 2 1,5 

4 1 14,3 9 7,0 10 7,4 

5 4 57,1 35 27,3 39 28,9 

Total 7 100 128 100 135 100 

FONTE:  O autor (2015). 
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FONTE: O autor (2015).. 

Ferramenta 

F
er

ra
m

en
ta

 
D

ef
in

ir
 

Números naturais 

Representação dos naturais, sistema 

posicional 

 Números ordinais 

 

 

Sistema de numeração 

decimal 

Introduzir 

Poliedros 

Planificações dos sólidos 

Regiões planas 

 

 
Sólidos geométricos 

Introduzir 

Simetrias e eixo de simetria  

Simetria de uma figura 

Simetria e números 

 
Simetria 

Introduzir 

Adição de Números Naturais 

Subtração de Números Naturais 

Adição e subtração - operação inversa 

 

 

Operações com 

números Naturais 
Multiplicação de Números Naturais 

Múltiplo de um natural 

Divisão de números naturais 

Divisão e multiplicação, operações inversas 

Divisor de um natural 

 

Introduzir 

Revisar 

introduzir 

 

Retomando as quatro 

operações 

Expressão numérica 

Múltiplos e divisores de um número natural 

Menor Múltiplo Comum 

Maior Divisor Comum 

Introduzir 

Ideias de fração: medida, parte todo, 

equivalentes, probabilidade 

Operações com fração  

Porcentagem 

Probabilidade 

 

 
Frações 

Introduzir 

Introduzir 
Reta; semirreta, segmento de reta 

Retas paralelas e concorrentes 

Ângulos 

Retas perpendiculares  

 

 

Retomando a geometria 

Introduzir 

Sistema de numeração decimal 

Divisão e números decimais 

Operações com décimas: Adição, Subtração, 

Multiplicação e Divisão 

Relação entre fração, número decimal e 

porcentagem 

 

 
Números decimais 

Introduzir 
Medidas de comprimento, massa e 

capacidade 

Medida de Superfície ou área 

Medida de volume 

 

 
Grandezas e Medidas 

F
er

ra
m

en
ta

 
Organograma 2 - Aprendendo Sempre. Quinto Ano de Luis Roberto Dante (2011). 
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 Analisando o organograma observamos uma mudança quanto à articulação entre os 

conteúdos em relação à obra anteriormente analisada. Conceitos como os de, por exemplo, 

números decimais, são utilizados como ferramenta para o desenvolvimento das grandezas e 

medidas, mas a geometria não é tratada de forma articulada com as demais noções.   

 A distribuição dos tipos de tarefas propostas aos estudantes está descrita na Tabela 3 

abaixo.  

 

TABELA 3 -Tipos de tarefas propostas na obra Aprendendo Sempre Quinto Ano. 2011 

Tipo de tarefa 
topos do 

professor 
% topos do aluno % Total % 

1 4 5,9 23 9,3 27 8,6 

2 11 16,2 108 43,7 119 37,8 

3 0 0,0 2 0,8 2 0,6 

4 8 11,8 15 6,1 23 7,3 

5 13 19,1 38 15,4 51 16,2 

6 1 1,5 5 2,0 6 1,9 

7 4 5,9 10 4,0 14 4,4 

8 0 0,0 12 4,9 12 3,8 

9 6 8,8 11 4,5 17 5,4 

10 21 30,9 23 9,3 44 14,0 

Total 68 100,0 247 100,0 315 100,0 

FONTE: O autor (2015). 

 

  De um total de 315 tarefas que podemos relacionar aos aspectos da Álgebra, 

identificamos 247 relacionadas ao topos dos estudantes e 68 ao do professor. Isso demonstra a 

importância dada por esta obra ao papel do professor no processo de ensino-aprendizagem em 

relação à anterior, que apresentou apenas 7 tarefas relacionadas ao topos do professor de um 

total de 135 relacionadas aos aspectos da Álgebra. Faz-se necessário ressaltar que o estudante 

também tem um papel importante e, muitas vezes, as tarefas resolvidas servem de exemplos 

para que encontre elementos para a solução das tarefas propostas. Assim, ao considerar a 

importância do papel do professor estamos pensando nas possíveis formas de mediação que ele 

pode desenvolver com seus estudantes, sendo uma delas pedir para que encontrem tarefas 

semelhantes no conjunto de tarefas resolvidas.  

 Identificamos, nessa obra cinco novos tipos de tarefas, mas a análise dos dados 

demonstra a predominância das tarefas tipo 2, com 37,8 % e tipo 5, com 16,2 %, indicando a 

importância dada aos aspectos de linguagem e memória, em especial no que se refere à 

compreensão do enunciado. Uma nova tarefa, classificada como tipo 10 “Escreva um 

equivalente”, com frequência de 14% reforça o trabalho com os aspectos da Álgebra, 

notadamente os relacionados à equivalência tanto da igualdade quanto dos ostensivos. Podemos 

considerar como um aprimoramento do aspecto de linguagem destacado nesse novo tipo de 
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tarefa com o objeto matemático sendo representados de diversas34 formas no interior de um 

mesmo quadro, como vimos na análise dessa tarefa. A tarefa do tipo 1 que trabalha o aspecto 

de equivalência da igualdade apresenta a quarta maior frequência que é de 8,6%.  

   A presença dos aspectos relacionados à Álgebra pode ser observada com clareza em 

tarefas já identificadas na obra anterior, como a tarefa 5 - “Calcular o valor de uma expressão” 

– onde, além dos aspectos de equivalência e memória característicos desse tipo de tarefa, o 

autor introduz o aspecto de generalização por meio da verificação da relação de Euler, na qual 

o estudante relaciona o número de vértices, arestas e faces de vários sólidos geométricos 

apresentados na atividade. Nesse caso observamos o início de uma tímida articulação entre 

Álgebra e Geometria, pois a noção de poliedro já havia sido introduzida pelo autor.    

Consideramos que a relação institucional analisada via livro didático destinado a 

estudantes do Quinto Ano do Ensino Fundamental deveria permitir uma maior ênfase em sua 

participação no desenvolvimento de sua relação pessoal com os saberes trabalhados.  

 Outra mudança em relação à obra anterior pode ser observada na introdução dos novos 

conceitos. O topos do professor, representado aqui pelo texto desenvolvido para essa finalidade, 

é mais detalhado, com apresentação do conteúdo, utilização de uma situação que podemos 

considerar contextualizada, seguido da formalização do conceito  e apresentação das técnicas 

que permitem a interação do estudante, o que poderíamos considerar como a institucionalização 

dos conhecimentos desenvolvidos. Certamente, cabe ao professor escolher a ordem em que irá 

realizar o trabalho em função do seu grupo de estudantes. 

 

5.2.3. Análise da obra Tudo é Matemática, Sexto Ano, de Luis Roberto Dante (2009) 

 

A obra destinada ao Sexto Ano do Ensino Fundamental, ao contrário da anteriormente 

analisada, não apresenta revisão, o que não corresponde necessariamente à obrigatoriedade do 

professor seguir essa proposta. A introdução dos capítulos se dá com a apresentação de um 

texto procurando contextualizar o saber a ser trabalhado, seguido de tarefas onde se procura 

explorar as informações apresentadas sem institucionalização do saber matemático associado.  

O organograma 3 a seguir nos dá uma visão geral da obra analisada. 

 

 

                                                           
34 Como destacado na análise da tarefa, é solicitado ao estudante que reescreva objetos como um número no sistema 

decimal como uma soma de potência de base dez, como por exemplo:  

2348 = 2 .103 + 3 . 102  + 4 . 10 + 8.  
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FONTE: O autor (2015). 

 

Organograma 3- Tudo é Matemática Sexto Ano, de Luis R. Dante (2009). 

 

F
er
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Números Naturais  

 Revisar  

Introduzir  

Sequências de números naturais  

Sistemas de Numeração 

Operações fundamentais com Naturais 

Propriedades das operações com Naturais 

Operações Inversas 

Potenciação 

Raiz quadrada  

Expressões numéricas  

 

Geometria:  Figuras 

geométricas 

Figuras geométricas 

Sólidos geométricos 

Regiões planas 

Contornos 

Regiões planas 

Simetria 

Introduzir  

 

Divisores e múltiplos de 

números Naturais 

Divisibilidade 

Divisores de um número Natural 

Números Primos 

Máximo Divisor comum 

Múltiplos de um número Natural 

 

Introduzir  

 

Frações e porcentagens 

Algumas ideias 

Frações equivalentes 

Comparação de frações 

Operações com fração 

Porcentagem 

  

Introduzir  

 

Geometria: ângulos e 

figuras planas 

Ângulos 

Construções com régua e compasso 

Polígonos 

Circunferências 

Introduzir  

Revisar e 

introduzir 

 
Números decimais 

Representação e sistema de numeração 

Comparação de decimais 

Operações com decimais 

Unidades de medidas 

Porcentagem na forma decimal 

 

Grandezas e Medidas 

 

Grandeza de: Comprimento, Superfície,  

Volume e Massa 

Medida de Tempo 

Medida de Ângulo  

Medida de comprimento; Perímetros, 

Medida de superfície; Área  

Medida de volume; Volume de um 

paralelepípedo  

 

Introduzir  

Ferramenta 

Ferramenta 

F
er

ra
m

en
ta
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A análise do organograma acima nos permite observar a articulação entre os saberes, 

demonstrando que o autor procura utilizar objetos já trabalhados em anos anteriores como 

ferramentas na formulação dos novos objetos associados aos conhecimentos matemáticos a 

serem desenvolvidos pelos estudantes. É importante observar que a Geometria é utilizada em 

algumas tarefas, mas não existe uma preocupação em articular esses conhecimentos com outros 

conhecimentos introduzidos no mesmo ano. 

A visão geral da distribuição dos tipos de tarefas propostas aos estudantes está descrita 

na Tabela 4 abaixo. 

 

TABELA 4 - Tipos de tarefas propostas na obra Tudo é Matemática Sexto Ano 2009. 

Tipo de tarefa 
topos do 

prof. 

Topo do 

Prof. (%) 

topos do 

Estudante 

Topos do 

Estudante (%) 

Total 

 

Total (%) 

 

1 4 7,1 17 4,9 21 5,2 

2 3 5,4 180 51,9 183 45,4 

3 0 0,0 6 1,7 6 1,5 

4 10 17,9 14 4,0 24 6,0 

5 7 12,5 16 4,6 23 5,7 

6 1 1,8 7 2,0 8 2,0 

7 0 0,0 1 0,3 1 0,2 

8 0 0,0 23 6,6 23 5,7 

9 2 3,6 15 4,3 17 4,2 

10 15 26,8 48 13,8 63 15,6 

11 4 7,1 3 0,9 7 1,7 

12 8 14,3 10 2,9 18 4,5 

13 2 3,6 4 1,2 6 1,5 

14 0 0,0 1 0,3 1 0,2 

15 0 0 0 0 0 0 

16 0 0,0 2 0,6 2 0,5 

Total 56 100 347 10% 403 100,0 

FONTE: O autor (2015). 

 

Cinco novos tipos de tarefas foram identificados, aprofundando o trabalho em relação 

aos aspectos - como generalização, análise, equivalência da igualdade e equivalência entre 

ostensivos - e a análise dos dados demonstra a predominância da tarefa tipo 2, com 45,4%, 

evidenciando a importância dada à leitura e interpretação. Na sequência, a tarefa tipo 10 

“Escreva um equivalente” apresenta a segunda maior frequência, com 15,6%, e reforça o 

trabalho com o aspecto da linguagem e equivalência entre os ostensivos.  O valor dado a essa 

tarefa pode ser demonstrado em 15 dos 56 tipos de tarefas propostas como exemplo, ou seja 

26,8% com ênfase dada ao topos do professor. 

O aspecto estrutural destacado na tarefa 10 é reforçado com as tarefas do tipo 4, que 

apresentam a terceira maior frequência, de 6 % no computo geral, e 17,6% no topos do 
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professor. Os aspectos de equivalência e estrutura também são privilegiados nas tarefas 2 e 5, 

com mais de 5% para cada uma.  

O aspecto de generalização apresenta alta frequência ao ser proposto na tarefa do tipo 

8, com 5,7% e o aspecto de equivalência entre ostensivos é trabalhado nas tarefas 9 e 12 com 

frequência superior a 4% para cada uma delas, demonstrando a importância dada pelo autor a 

esses aspectos.  

Em relação ao topos dos estudantes observamos a grande concentração na tarefa do tipo 

2, com 51,9% das tarefas a eles destinadas, indicando a grande preocupação no 

desenvolvimento de uma relação pessoal do estudante com os aspectos de linguagem, o que é 

reforçado pela ênfase dada a tarefa do tipo 10, com 13,8 %. 

 

5.2.4.  Análise da obra Matemática e realidade, Sexto Ano, de Gelson Iezzi et al. (2009) 

 

A obra destinada ao Sexto Ano do Ensino Fundamental pode ser considerada como 

tradicional, pois está presente há várias décadas nas estantes escolares. Nela os topos do 

professor e do estudante estão bem definidos, com a formalização dos conceitos seguidos de 

Tarefas em que o estudante deve aplicá-los, muito embora sejam propostas situações em que 

eles se misturem, o que exige do professor pleno domínio da forma com que as tarefas são 

desenvolvidas no material. De forma geral, os novos conceitos são introduzidos a partir de sua 

definição, seguidos da descrição de seus elementos, dos métodos, técnicas, algoritmos e 

apresentação da nomenclatura correspondente à solução das tarefas propostas. 

Após a apresentação do saber matemático segue-se a proposição de tarefas a serem 

resolvidas pelos estudantes, mas que nem sempre estão em conformidade sua relação pessoal. 

Tratam-se de tarefas que supõem que eles tenham todos se submetido às mesmas relações 

institucionais, o que fez com que encontrássemos situações que exigem o nível disponível em 

relação aos conhecimentos que se supõe tenham sido trabalhados nos anos anteriores, pois 

fazem parte dos conhecimentos retrospectivos dos estudantes. No organograma 4 a seguir temos 

uma visão geral da obra. 
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FONTE: O autor (2015). 

 

 Na análise do organograma, observamos que a articulação é semelhante à da obra 

anterior, com os saberes sendo utilizados como ferramentas na construção de novos saberes.  

Uma das estratégias usadas pelos autores é a da introdução de nova técnica por meio de uma 

determinada tarefa, invertendo a ordem de apresentação, o que ressalta a necessidade do 

professor conhecer a proposta do livro e não antecipar a institucionalização da nova técnica. 

Existe a preocupação de que esse trabalho não fique apenas sob a responsabilidade do estudante 

Organograma 4 - Matemática e realidade, Sexto Ano, de Gelson Iezzi, et al. (2009). 

 

Ferramenta 

Ferramenta 

 

Divisores e múltiplos 

dos naturais 

Divisibilidade 

Números Primos 

Decomposição em fatores primos 

Divisores de um número 

Máximo divisor comum 

Múltiplos de um número 

Mínimo múltiplo comum  

Introduzir 

Conceitos básicos 

Semirreta e segmento de reta 

Ângulos 

 
Geometria 

Introduzir 

 

Frações 

Conceito de fração usando parte e todo 
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que é demonstrada com a inserção, logo após a tarefa, de pequenas notas que formalizam o 

saber trabalhado. Assim, espera-se que o professor institucionalize esse novo saber, como se 

observou na análise da tarefa 10 “Escreva um equivalente”. Esse tipo de trabalho coloca em 

evidência a necessidade de vigilância por parte do professor, que deve ficar atento às possíveis 

interlocuções, uma vez que seu topos e o dos estudantes estão mesclados no desenvolvimento 

da obra.  

A presença dos aspectos da Álgebra, notadamente os de estrutura e equivalência da 

igualdade, pode ser observada já na introdução de conceitos como subtração e divisão. Para 

essa introdução, antes de apresentarem o algoritmo os autores introduzem o conceito por meio 

da operação inversa da adição, o que cria as condições para que o professor discuta com seus 

estudantes algumas técnicas básicas da solução de equações, como verificamos na análise da 

tarefa 9 “Encontre o termo desconhecido (Resolva a equação)”.  

O aspecto de análise, fundamental na Álgebra, é trabalhado na tarefa 15, “Encontre o 

algarismo que falta”, onde se solicita ao estudante completar uma operação previamente 

elaborada identificando qual algarismo deverá ser colocado naquela posição para obter o 

resultado indicado. Uma visão completa das tarefas propostas na obra pode ser observada na 

tabela 5 abaixo. 

 

TABELA 5 - Tipos de tarefas propostas no Livro Matemática e realidade, Sexto Ano, 2009. 

Tipo de tarefa Topo do prof. % Topo do aluno % Total % 

1 1 2,70 9 2,94 10 2,92 

2 2 5,41 149 48,69 151 44,02 

3 0 0,00 1 0,33 1 0,29 

4 8 21,62 24 7,84 32 9,33 

5 6 16,22 41 13,40 47 13,70 

6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9 0 0,00 14 4,58 14 4,08 

10 6 16,22 9 2,94 15 4,37 

11 0 0,00 6 1,96 6 1,75 

12 13 35,14 19 6,21 32 9,33 

13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

14 0 0,00 3 0,98 3 0,87 

15 0 0,00 4 1,31 4 1,17 

 16 1 2,70 27 8,82 28 8,16 

Total 37 100,00 306 100,00 343 100,00 

FONTE: O autor (2015). 

 

Nessa Tabela observamos a mesma tendência que na obra anterior com relação às 

tarefas do tipo 2 e 5, embora nesse material tenha sido dada uma maior importância à tarefa do 
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tipo 4 “Aplicar as propriedades operatórias”, evidenciando um trabalho mais intenso em relação 

ao aspecto estrutural da Álgebra. A preocupação com as diferentes formas de apresentação de 

um objeto pode ser observada na tarefa 7, com 9,3% e a estratégia utilizada pelo autor para a 

introdução de novos saberes é observada na tarefa do tipo 8, com 8,16% dos problemas 

propostos apresentando a característica de induzir o raciocínio do estudante na busca pela 

solução desejada, levando ao desenvolvimento e à reflexão na execução da tarefa proposta. 

 A introdução à Álgebra, de certa forma, já é feita por meio da tarefa 9 “encontre o termo 

desconhecido”, que trabalha de forma implícita com as equações, e na tarefa 14 “encontre os 

termos desconhecidos” que trabalha sistemas de equações com quase 5% das tarefas. O aspecto 

de análise é observado na tarefa 15 e a preocupação com o desenvolvimento da linguagem pode 

ser observada na tarefa do tipo 11, “escreva como se lê” proposta de forma explícita nessas 

tarefas.   

A ênfase no topos do professor está na construção de novas técnicas, como indicado na 

tarefa do tipo 12 “decomponha o número”, com 35,1 % das tarefas, mostrando a preocupação 

de se estabelecer uma relação institucional que leve à construção da relação pessoal dos 

estudantes com os aspectos de memória, linguagem e equivalência entre ostensivos. Em relação 

ao topos do estudante observamos a mesma preocupação que na obra anterior, com  48,7 % das 

atividades propostas na tarefa do tipo 2. 

 

5.2.5. Análise da obra Tudo é Matemática, Sétimo Ano, de Luis Roberto Dante (2009) 

 

 O livro é destinado ao Sétimo Ano do Ensino Fundamental e traz novamente a revisão 

dos conhecimentos trabalhados nas séries anteriores, como no livro do Quinto Ano. A 

introdução do conceito de Números Inteiros se faz trazendo situações que o autor julga fazerem 

parte das instituições com as quais o estudante se relacionou, como o exemplo dos fusos 

horários na primeira tarefa proposta. 

 O aspecto da Álgebra relacionado à estrutura pode ser observado em tarefas que fazem 

uso de Tabelas de dupla entrada para efetuar adição, subtração e multiplicação, introduzindo, 

dessa forma, uma das importantes ferramentas da Álgebra posterior à escolar - sem 

formalização à relação binária. O organograma 5, a seguir, nos permite ter uma visão geral da 

obra. 
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FONTE: O autor (2015). 
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 É nessa obra que as expressões algébricas são formalmente introduzidas, tomando como 

base as operações realizadas com expressões numéricas e, assim, caracterizando o aspecto de 

generalização das operações Aritméticas. Essa nova ferramenta, o termo algébrico, aprofunda 

os aspectos de linguagem e memória uma vez que permitirá ao estudante não só reescrever uma 

situação proposta no quadro das situações contextualizadas, como expressar de forma sintética 

a solução de tarefas. O aspecto de equivalência da igualdade ganha agora uma nova importância 

com a formalização dos conceitos envolvendo as equações e inequações, conhecimentos que 

historicamente estão associados à origem da Álgebra. 

 Uma rápida análise do organograma apresentado acima mostra uma grande articulação 

entre os saberes trabalhados nessa obra. Exemplo do que está sendo mencionado pode ser 

observado na utilização dos Números Inteiros como ferramentas explícitas no trabalho com os 

demais saberes. As equações, cuja relação institucional é formalizada nesse material, são 

utilizadas em tarefas envolvendo tanto a geometria como no trabalho com as razões e 

proporções. Tal articulação é fundamental nesse momento em que se inicia a passagem da 

Aritmética para a Álgebra, pois permite a generalização esperada e possibilita mudanças de 

quadros. 

A distribuição completa35 dos tipos de tarefas relacionadas aos topos tanto do estudante 

quanto do professor é feita no apêndice 2, onde foi reportado, na tabela 26, o levantamento 

completo das tarefas propostas na obra analisada. Na tabela 6 a seguir encontra-se o extrato da 

tabela acima citada em que apresentamos os dados que consideramos relevantes em nossa 

análise do desenvolvimento, tanto dos aspectos como do topos do estudante e do professor nessa 

obra.  

 
TABELA 6 – Resumo dos tipos de tarefas propostas na obra Tudo é Matemática Sétimo Ano 2009. 

Tipo de tarefa Topo do prof. % Topo do estudante % Total % 

1 3 1,91 101 8,50 104 7,73 

2 10 6,37 215 18,10 225 16,73 

4 27 17,20 86 7,24 113 8,40 

5 9 5,73 58 4,88 67 4,98 

9 13 8,28 150 12,63 163 12,12 

14 4 2,55 19 1,60 23 1,71 

15 4 2,55 19 1,60 23 1,71 

19 4 2,55 8 0,67 12 0,89 

20 18 11,46 17 1,43 35 2,60 

21 0 0,00 19 1,60 19 1,41 

22 33 21,02 237 19,95 270 20,07 

FONTE: O autor (2015). 

                                                           
35 A opção por apresentar os dados completos anexos tem por objetivo focar a análise que julgamos ser relevante 

para a pesquisa. A tabela em questão, da mesma forma que outras que se seguirão, é muito extensa, o que dificulta 

não só a análise dos dados como a leitura do texto em questão.   



188 
 

 

Nessa obra temos um total de 1345 tarefas, sendo 1188 relacionadas ao topos dos 

estudantes e 157 ao topos do professor (vide apêndice 2), mantendo as mesmas características 

em relação à importância dada ao topos do professor observado na obra destinada ao Quinto 

Ano do mesmo autor. 

 Dezessete novos tipos de tarefas foram identificados, sendo que duas delas – tarefa 15 

“Resolva a inequação” e tarefa 18 “Resolva o sistema de inequação” - não apresentam 

novidade,  visto que podem ser consideradas como subtarefas das tarefas 9 “Resolva a 

equação” e 14 “Resolva o sistema de equação”, respectivamente.  

Embora tenhamos um acréscimo significativo no número de tarefas, a estrutura básica 

de suas distribuições continua semelhante a das obras anteriores, com grande ênfase nas tarefas 

do tipo 1 “Comparar dois lados de uma igualdade ou desigualdade”, com 7,73% das tarefas 

propostas; do tipo 2 “Resolva o problema”, com 16,73%; e do tipo 5  “Calcular o valor de uma 

expressão”, com 4,98%, destacando a ênfase dada em nossa instituição escolar aos aspectos de 

equivalência da igualdade, linguagem e memória. 

 A introdução ao conjunto dos Números Inteiros conduz à necessidade de uma maior 

formalização das propriedades operatórias das operações numéricas, aspecto de estrutura o que 

pode ser observado pelo aumento significativo na tarefa do tipo 4 “Aplicar as propriedades 

operatórias”, com 8,40% das tarefas propostas. O aspecto de estrutura também é trabalhado em 

novas tarefas que apresentam baixa frequência como as do tipo 19 “Determine o módulo ou 

valor absoluto”, com 0,89%; as do tipo 20 “Determine o oposto ou simétrico”, com 2,60% e as 

do tipo 21, “Represente simbolicamente” com 1,41% das tarefas propostas. 

A tarefa do tipo 22 “Efetue a operação com os números relativos” é a que aparece com 

maior frequência, ou seja, corresponde a 20,07% das atividades propostas e por sua natureza 

trabalha com os aspectos de linguagem, generalização e estrutura, embora em sua grande 

maioria se destinem à naturalização do novo saber. A introdução formal das equações e 

inequações fazem com que as tarefas do tipo 9 e 15 sejam as que apresentam a segunda maior 

frequência, com um total de 13,83% reforçando o trabalho com a equivalência da igualdade.  

 A obra mantém a mesma tendência em relação ao topos do estudante e do professor que 

a obra anterior, pois 21% das tarefas relacionadas ao topos do professor correspondem à tarefa 

22 “Efetuar a operação com números relativos” e 19,9 % da mesma tarefa ao topos do 

estudante, além de 18,1 % à tarefa do tipo 2.      
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5.2.6. Análise da obra Matemática e realidade Sétimo Ano de Gelson Iezzi, et al. (2009) 
 

O organograma 6, a seguir, nos permite ter uma visão geral da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organograma 6 - Matemática e realidade. Sétimo Ano, Iezzi, et al. (2009) 

Ferramenta 

 
Números Racionais  

Números Racionais 

Representação geométrica 

Adição e Subtração 

Multiplicação 

Divisão 

Média Aritmética e porcentagem 

Introduzir 

 

Geometria: áreas  Distância e áreas  
Introduzir 

 

Equações, sistemas e 

inequações 

Noções Iniciais de Álgebra 

Equações 

Resolução de problemas 

Sistemas 

Inequações 

Sistemas de inequações. 

Introduzir 

 

Aritmética aplicada 

Razões 

Proporções 

Grandezas proporcionais 

Juros Simples 

Introduzir 

 

Estatística Gráficos 
Introduzir 

 

Potenciação e 

radiciação 

Potência de expoente natural e suas 

propriedades 

Potência de expoente negativo 

Raiz quadrada Aritmética 

 

Introduzir 

Ferramenta 

 

Geometria: Ângulos e 

retas 

Ângulos: conceitos e operações 

Classificação entre ângulos 

Posição relativa entre retas 

Introduzir 

 
Números Inteiros 

Números positivos e negativos  

Números Inteiros 

Adição e suas propriedades 

Subtração 

Multiplicação e suas propriedades 

Divisão 

Potenciação 

 

Introduzir 

Ferramenta 

Ferramenta 

F
er

ra
m

en
ta

 

F
er

ra
m

en
ta

 

FONTE: O autor (2015). 
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Na análise do diagrama observa-se a mesma articulação entre os saberes trabalhados ao 

longo das obras deste autor. Exemplo disto pode ser observado no item matemática aplicada 

que articula os saberes relacionados aos Números Inteiros, equação e inequação. Como já 

dissemos, essa articulação é fundamental e auxilia na passagem da Aritmética para a Álgebra. 

Nesta obra a introdução ao conjunto dos Números Inteiros, bem como a suas operações, 

se dá procurando associação com elementos que fazem parte das instituições às quais se supõe 

que o estudante tenha se sujeitado. Na introdução, por exemplo, visando à institucionalização 

do conceito de números inteiros, trabalha-se a comparação entre números relativos de forma 

que julga intuitiva36, como a utilizada nas escalas de temperatura, procurando, assim, 

generalizar a partir das relações pessoais dos estudantes com os números naturais.  

 O aspecto de linguagem, bem como o estrutural, pode ser observado em tarefas que 

envolvem a escrita algébrica, nas quais se coloca em discussão a diferença entre as notações 

2
310  

2310 




e . A introdução a Álgebra se dá por meio de noções iniciais formalizadas e 

generalizadas como expressões “o dobro de um número”, entre outras. O aspecto de 

equivalência e estrutura é trabalhado na introdução de conceitos como o valor numérico de uma 

expressão “algébrica”, monômios, termos semelhantes, polinômios, soma algébrica, entre 

outros.  

 A Tabela 7 abaixo apresenta uma rápida visão das tarefas propostas nessa obra. A visão 

completa dos dados aqui apresentados poderá ser encontrada tabela 27 do apêndice 3. 

 

TABELA 7 – Resumo dos tipos de tarefas propostas no Livro Matemática e realidade Sétimo Ano 2009. 
Tipo de tarefa topo do prof. % topo do aluno % Total % 

1 15 6,70 90 6,09 105 6,17 

2 21 9,38 192 12,98 213 12,51 

4 19 8,48 65 4,39 84 4,93 

5 1 0,45 224 15,15 225 13,21 

9 8 3,57 171 11,56 179 10,51 

9 a. 0 0,00 26 1,76 26 1,53 

14 2 0,89 4 0,27 6 0,35 

15 7 3,13 60 4,06 67 3,93 

19 8 3,57 8 0,54 16 0,94 

20 8 3,57 7 0,47 15 0,88 

21 0 0,00 17 1,15 17 1,00 

22 88 39,29 243 16,43 331 19,44 

22 a 5 2,23 15 1,01 20 1,17 

                                                           
36 Forma intuitiva: a estratégia utilizada pelo autor procura fazer uso de situações que o mesmo julga estarem 

presentes entre as relações pessoais dos estudantes, como as escalas de temperatura que em certas situações atinge 

valores menores que zero. Dessa forma, cria-se a expectativa de que a relação pessoal com esse conhecimento 

possa ser utilizada para justificar o novo saber cuja relação institucional está introduzindo. 
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Tipo de tarefa topo do prof. % topo do aluno % Total % 

23 3 1,34 85 5,75 88 5,17 

34 8 3,57% 18 1,22 26 1,53 

  FONTE: O autor (2015). 

 

 A análise dos dados apresentados acima demonstra a grande semelhança entre as tarefas 

apresentadas nas duas obras destinadas ao Sexto Ano. Cinco novas tarefas são propostas aos 

estudantes nesta coleção, as tarefas 9 a, “Equacione e resolva”, que associa a tradução de uma 

tarefa proposta no quadro das situações contextualizadas para a representação algébrica; a 

tarefa 22 a, “Efetue as operações usando a inversa”; a tarefa 30, “Reduzir de termos 

semelhantes” e a tarefa 34 “Identifique os termos relacionados a um monômio”. As novas 

tarefas apresentadas nessa obra estão relacionadas à introdução a Álgebra e a todos os aspectos 

a ela associados. 

 As análises dos dados acima indicam a mesma ênfase nos aspectos da Álgebra, tanto em 

relação ao total de tarefas propostas como às relacionadas ao topos do estudante e do professor. 

A tarefa que apresenta a maior frequência relativa, da mesma forma que na anterior, é a 22, 

seguida da tarefa 2, como pode ser observado na figura acima. 

 

5.2.7.  Análise da obra Tudo é Matemática. Oitavo Ano, de Luis Roberto Dante (2009) 

 

Pode-se considerar que esse é o momento de início da passagem da Aritmética para a 

Álgebra escolar, com a generalização das operações numéricas. A partir dessa generalização, 

tarefas como a do tipo 5, “Calcular o valor de uma expressão numérica” dão origem a tarefa 

do tipo 31c, “Simplificar a expressão algébrica”, pois ambas utilizam as mesmas propriedades 

operatórias e estruturais, que a partir desse momento passam a ser validas para todas as 

estruturas - que de forma direta ou indireta possam ser relacionadas às estruturas numéricas, 

como os polinômios por exemplo. 

O organograma 7 a seguir nos dá uma visão geral da obra. 
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FONTE: O autor (2015). 

 

A análise do organograma acima nos permite observar a interação entre os diversos 

saberes com conceitos como os dos números Reais sendo ferramenta para a construção de novos 

saberes - como os relacionados ao cálculo algébrico, que por sua vez, serão utilizados na 

Organograma 7- Tudo é Matemática Oitavo Ano, de Luiz Roberto Dante (2009). 
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solução das equações e sistemas de equações, por exemplo. Essa articulação também ocorre 

com os novos saberes relacionados à Álgebra oficialmente introduzidos nessa obra como as 

expressões algébricas. Da mesma forma, observa-se nas obras destinadas à série anterior a 

articulação entre os saberes relacionados às equações com os saberes ligados as operações 

numéricas.  

Como já destacamos, essa articulação é fundamental criando as condições para o 

estabelecimento de uma relação pessoal dos estudantes com Álgebra como ferramenta na 

solução de problemas, não apenas dentro da matemática, como também nas diversas áreas do 

conhecimento humano. Essas articulações reforçam a tese acima levantada, ou seja, é nesse 

momento que podemos localizar o início a passagem da Aritmética para a Álgebra. 

A Tabela 8 abaixo apresenta um resumo das tarefas propostas nessa obra. A visão geral 

da obra poderá ser encontrada na tabela 28 do apêndice 4. 

 

TABELA 8 -  Tipos de tarefas propostas no Livro Tudo é matemática, Oitavo Ano, (2009). 

tipo de tarefa topos do prof. % topos do aluno % total % 

2 0 0,00 123 8,97 123 7,86 

7 0 0,00 39 2,84 39 2,49 

7 a. 5 2,60 6 0,44 11 0,70 

9 4 2,08 48 3,50 52 3,32 

9 a. 0 0,00 51 3,72 51 3,26 

9 b. 4 2,08 14 1,02 18 1,15 

9 c. 2 1,04 9 0,66 11 0,70 

10 6 3,13 26 1,90 32 2,05 

13 0 0,00 2 0,15 2 0,13 

13 a. 3 1,56 8 0,58 11 0,70 

14 10 5,21 57 4,15 67 4,28 

21 3 1,56 64 4,66 67 4,28 

23 11 5,73 149 10,86 160 10,23 

25 2 1,04 164 11,95 166 10,61 

30 15 7,81 36 2,62 51 3,26 

31  37 19,27 230 16,76 267 17,07 

34 13 6,77 43 3,13 56 3,58 

35 13 6,77 50 3,64 63 4,03 

36 10 5,21 32 2,33 42 2,69 

36 a. 19 9,90 97 7,07 116 7,42 

37 3 1,56 4 0,29 7 0,45 

38 12 6,25 34 2,48 46 2,94 

FONTE: O autor (2015). 

Observamos que nesta obra nove novos tipos de tarefas são propostos, entre eles tarefas 

do tipo 7 a “Representar com ostensivo diferente” e 13 “descubra o padrão” que estão voltadas 

diretamente para a nova interação dos estudantes com os saberes relacionados à Álgebra, de 

modo a permitir que eles ampliem suas relações pessoais nesse domínio.  
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 Dentre as novas tarefas podemos destacar as relacionadas à operacionalização com os 

novos objetos por meio de seus ostensivos, como as do tipo 30 “Reduzir os termos semelhantes” 

e do tipo 31 “Efetuar a operação com monômios e polinômios”, tarefas que fazem uso dos 

aspectos de memória, estrutura e generalização. O aspecto de generalização pode ser observado 

na tarefa 23 “Substitua e calcule”, com 10,2% das tarefas propostas justificando, de forma 

indireta, a validade de aplicar ao cálculo algébrico as mesmas regras e propriedades das 

operações com números. 

 O aspecto de análise começa a ganhar importância como o observado nas tarefas do tipo 

25 “Analisar e responder”, com 10,62% de tarefas propostas desses tipos. Outra tarefa que 

merece destaque é a tarefa 36 a. “Aplicar a fatoração”, com a qual se dá início à resolução de 

equações de segundo grau, utilizando a fatoração desse tipo de polinômio, o que podemos 

considerar o início do estabelecimento de uma nova relação pessoal dos estudantes com os 

novos objetos da matemática.    

 Entretanto, é o aspecto de memória que parece ter sua importância reduzida. Um rápido 

levantamento sobre a porcentagem de tarefas relacionadas com os aspectos A Seguir, mostra que 

apenas 22,0% das tarefas trabalham com esse aspecto. Já o aspecto de Linguagem continua 

tendo papel de destaque com 52,8% entre as tarefas que o envolvem, seguidos dos aspectos de 

estrutura, equivalência da igualdade, generalização, equivalência entre ostensivos e de análise, 

como podemos evidenciar por meio da Tabela 9.  

 

 TABELA 9 – Levantamento em percentual dos aspectos explorados no Livro Tudo é matemática, Oitavo Ano, 

Sétima Série, de Luiz Roberto Dante (2009) 

Aspecto Total em porcentual 

Memória 22 

Linguagem 52,8 

Equivalência da igualdade 46,7 

Generalização 41,8 

Estrutura 51,3 

Equivalência entre Ostensivos 31,4 

Análise 25,7 

FONTE O autor (2015). 

 

Tanto o topos do professor como o do estudante estão equilibrados nessa obra, focando 

no desenvolvimento da relação pessoal com os novos saberes, como pode ser observado em 

tarefas como a 31 “Efetue a operação com polinômio”, seguida da tarefa 36 “Desenvolver o 

produto notável”, indicando a preocupação da relação institucional com a introdução desses 

novos saberes.  
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5.2.8. Análise da obra Matemática e realidade Oitavo Ano, Sétima Série, de Gelson Iezzi, 

e al.  (2009). 

O organograma 8 a seguir nos dá uma visão geral da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2015). 
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Introduzir 

Organograma 8 - Matemática e realidade Oitavo Ano, Sétima Série Iezzi (2009). 
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Ao contrário do identificado na obra anterior, a introdução à Álgebra nessa coleção se 

deu no Sétimo Ano do Ensino Fundamental, no momento em que foram formalmente 

introduzidos conceitos como monômio e redução de termos semelhantes. Para que essa redução 

seja possível, temos a necessidade de generalizar as operações numéricas e suas propriedades 

trazendo consigo os aspectos por nós considerados. Entretanto, as articulações observadas entre 

os saberes relacionados à Álgebra apresentadas nessa obra parecem confirmar a tese anterior 

de que é nesse momento que se inicia a passagem da Aritmética para a Álgebra. 

No organograma acima observamos que as articulações entre os saberes criam as 

condições para as generalizações, para a solução e para a discussão, por exemplo, dos sistemas 

de equações lineares. Notamos que sistemas de equações lineares, considerando a discussão de 

suas soluções, podem ser analisados como objetos de estudo de uma Álgebra mais elaborada e 

tal saber já está sendo trabalhado nessa obra. É importante observar que para discutir as 

possibilidades de solução de um sistema de equações lineares de duas equações e duas 

incógnitas o autor realiza uma mudança do quadro algébrico para o geométrico, representando 

as duas equações num mesmo sistema de eixo no momento em que faz a articulação 

equação/reta, apresentando as possíveis soluções, a saber: um ponto, uma reta e retas paralelas, 

isto é, uma única solução, infinitas soluções e não tem solução. Essa articulação entre os 

diversos saberes, fundamental no desenvolvimento da relação pessoal do estudante com os 

aspectos da Álgebra, pode ser observada no organograma apresentado acima. 

A Tabela 10 abaixo apresenta uma visão das tarefas propostas nessa obra. A visão geral 

da obra poderá ser encontrada na tabela 29 do apêndice 5. 

 

TABELA 10 Tipos de tarefas propostas no Livro Matemática e realidade Oitavo. Ano. (2009). 

tipo de tarefa 
topos do 

prof. 
% topos do aluno % Total % 

1 18 8,91 32 2,36 50 3,21 

2 2 0,99 128 9,43 130 8,33 

4 1 0,50 46 3,39 47 3,01 

7 17 8,42 21 1,55 38 2,44 

7 a. 4 1,98 31 2,28 35 2,24 

9 3 1,49 68 5,01 71 4,55 

9 a.  4 1,98 38 2,80 42 2,69 

9 b 0 0,00 140 10,31 140 8,97 

10 32 15,84 22 1,62 54 3,46 

23 1 0,50 64 4,71 65 4,17 

25 1 0,50 123 9,06 124 7,95 

31 22 10,89 100 7,36 122 7,82 

35 16 7,92 61 4,49 77 4,94 
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tipo de tarefa 
topos do 

prof. 
% topos do aluno % Total % 

35 a  4 1,98 20 1,47 24 1,54 

36 17 8,42 132 9,72 149 9,55 

38 7 3,47 55 4,05 62 3,97 

FONTE: O autor (2015). 

 Na tabela acima podemos observar, nessa obra, um cuidado na passagem da Aritmética 

para a Álgebra por meio da proposta de tarefa do tipo 4 “Aplicar as propriedades operatórias” 

que já estava presente nas obras destinadas ao Quinto Ano do Ensino Fundamental.  As 

expressões, que antes eram numéricas, agora são algébricas, e as propriedades são 

generalizações das propriedades operatórias no quadro numérico, o que formalmente marca a 

passagem para nova área de conhecimento, a Álgebra.  

Da mesma forma que na obra anterior destinada ao Oitavo Ano, é possível observar a 

preocupação com o topos do professor em relação à introdução dos novos saberes, como pode 

ser observado nas tarefas 7 “Escrever com ostensivo diferente” e 10 “Escreva um equivalente”, 

com foco essencialmente nesse topos. O topos do estudante está focado na fixação dos novos 

saberes, como observado nas tarefas 31 “Efetue a operação com polinômio” e 36 “Desenvolver 

o produto notável”. Vale destacar a tarefa do tipo 9 b “Resolver a equação literal” que apresenta 

a maior frequência relativa focada exclusivamente no topos do estudante, ou seja nenhum 

exemplo ou situação de aplicação é apresentado. Dessa forma, espera-se que os estudantes já 

tenham estabelecido uma relação pessoal com os objetos trabalhados de forma a utilizá-los 

como ferramentas explícitas na realização de tarefas que, em geral, demandam o nível 

mobilizável. 

De modo semelhante ao da obra anterior, o aspecto de memória parece ter sua 

importância reduzida. Na Tabela 11 que segue, observamos que o aspecto da equivalência da 

igualdade é o que apresenta a maior número de tarefas com 61,3% entre as que trabalham com 

esse aspecto, seguidos pelo de estrutura com 54,5 %, linguagem com 50,4% e equivalência 

entre os ostensivos com 42,8%.  

 

TABELA 11 - Levantamento em percentual dos aspectos explorados no Livro Matemática e realidade, Oitavo 

                         Ano, de Gelson Iezzi et. all (2009) 

Aspecto Total em porcentual 

Memória 24 

Linguagem 50,4 

Equivalência da igualdade 61,3 

Generalização 27,9 

Estrutura 54,5 

Equivalência entre. Ostensivos 42,8 

Análise 22,4 

FONTE: O autor (2015). 
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5.3. Análise comparativa das tarefas ao longo dos anos e séries escolares 

A seguir, apresentamos na Tabela 12 a evolução das tarefas ao longo dos Anos ou Séries 

no Ensino fundamental. 

 

TABELA 12 - Comparativo geral das tarefas propostas nos livros analisados para a presente pesquisa. 

Tipo de 

tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 

Sanches 

(%) 

Dante 

(%) 

Iezzi 

(%) 

Dante 

(%) 

Iezzi 

(%) 

Dante 

(%) 

Iezzi 

(%) 

Dante 

(%) 

1 11,0 8,6 2,9 5,2 6,2 7,7 3,0 0,6 

2 51,0 37,8 44,0 45,4 12,5 16,7 7,9 7,9 
3 2,0 0,6 0,3 1,5 0,2 0,1 0,1 0,0 

4 7,0 7,3 9,3 6,0 4,9 8,4 2,9 0,0 
5 29,0 16,2 13,7 5,7 13,2 5,0 0,9 0,0 

6  1,9 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

7  4,4 0,0 0,2 4,3 4,5 2,3 2,5 
7 a.  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 2,1 0,7 

8  3,8 0,0 5,7 0,1 0,5 0,0 0,1 
9  5,4 4,1 4,2 10,5 12,1 5,0 3,3 

9 a.   0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 2,6 3,3 

9 b  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 1,2 
9.c  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 

10  14,0 4,4 15,6 0,0 0,9 3,3 2,1 
11   1,8 1,7 1,8 0,0 1,3 0,0 

12   9,3 4,5 0,0 0,0 0,3 0,0 
13   0,0 1,5 0,8 0,1 0,1 0,8 

14   0,9 0,2 0,4 1,7 2,9 4,3 

15   1,2 0,0 3,9 1,7 2,6 1,2 
16   8,2 0,5 0,0 1,1 0,0 0,0 

17     0,5 0,6 2,3 0,9 
18     0,0 0,2 0,8 0,1 

19     0,9 0,9 0,7 0,0 

20     0,9 2,6 0,5 0,0 
21     1,0 1,4 0,0 4,3 

22     19,4 20,1 4,6 0,1 
22 a.     1,2 0,0 0,0 0,1 

23     5,2 3,4 4,0 10,2 
24     0,0 3,6 0,2 0,0 

24 a     0,0 0,4 0,5 0,0 

25     4,5 1,0 7,5 10,6 
26     0,0 0,9 0,0 0,0 

27     0,0 1,3 1,5 0,6 
28     1,5 2,8 0,1 0,1 

29     0,1 0,2 0,0 1,4 

30     3,0 0,0 1,7 3,3 
31       7,4 17,1 

32       0,0 1,5 
33       0,0 0,2 

34     1,5  1,9 3,6 
35       4,7 4,0 

35 a       1,5 0,0 

36       9,1 2,7 
36 a.       0,4 7,4 

37       0,6 0,5 
38       3,8 2,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: O autor (2015). 
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 Nela observamos um total de 46 tipos de tarefas que relacionamos à Álgebra ou aos 

aspectos a ela associados, que são: memória, linguagem equivalência da igualdade, 

equivalência entre ostensivos, estrutura, generalização e análise. Os dados dessa Tabela 

reforçam a hipótese de que o trabalho com os aspectos que envolvem a Álgebra já ocorrem no 

Quinto Ano do Ensino Fundamental. Algumas tarefas, pelo menos nas coleções analisadas, 

aparecem em um Ano específico, como a tarefa 16 “Descubra o algarismo que falta” que é 

trabalhada apenas no Sexto Ano, na obra de Iezzi, et al., e no Sexto e Sétimo Anos na obra de 

Dante; ou trata-se de uma proposta específica de um dos autores cuja obra analisamos, como as 

tarefas 7 a “Representar com ostensivo diferente”, a tarefa 26 “Reconhecer os parâmetros da 

equação” proposta nos livros de Luis Roberto Dante e as tarefas 11 “ Escreva o que você lê e a 

tarefa” e 26 “Reconhecer os parâmetros da equação”, que são tratadas apenas na obra de Gelson 

Iezzi et al. Isso parece demonstrar uma tentativa, por parte desses autores, de focar o trabalho 

em um ponto que julgam ser importante, como é o caso da tarefa 34, “Identificar os elementos 

relacionados a um monômio ou polinômio” que de forma parecida pede ao estudante que 

identifique em uma expressão algébrica o grau, a parte literal e o coeficiente, elementos que, de 

acordo com Chevallard (1984) e Robinet (1989), foram fundamentais na generalização das 

soluções das equações e na formulação de técnicas operatórias que abriram o caminho para o 

desenvolvimento da Álgebra Moderna. 

Um detalhe importante é o fato de que das cinco primeiras tarefas identificadas nas 

obras destinadas ao Quinto Ano, quatro são trabalhadas com grande frequência nos anos ou 

séries posteriores, com exceção da obra de Luis Roberto Dante destinada ao Oitavo Ano que 

não apresenta tarefas do tipo 4 “Aplicar as propriedades operatórias” e do tipo 5 “Calcular o 

valor de uma expressão”. 

 

5.4. Análise comparativa dos aspectos ao longo dos Anos ou Séries do Ensino 

Fundamental 

 

A evolução dos aspectos ao longo dos Anos ou Séries do Ensino Fundamental nos 

permite compreender como são criadas as condições para a formulação do novo saber - no caso, 

a Álgebra escolar. Vimos que essa introdução ocorre de forma gradativa e da mesma forma que 

o identificado por Chevallard (1984) para o ensino Francês, não existe um momento específico 

em que essa formalização é realizada.  
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5.4.1. Análise do aspecto de memória 

Esse foi o primeiro aspecto que definimos e cremos que, juntamente com o aspecto de 

linguagem, é um dos primeiros a ser trabalhados em nossas instituições escolares. A 

necessidade de se criar sistemas de registro que permitam resgatar a informação trabalhada é 

destacada por Chevallard (1984) e amplia nosso potencial para a construção de conhecimento. 

Na Tabela 13 abaixo apresentamos uma visão geral desse aspecto nas obras analisadas. 

 
 TABELA 13 - Análise do aspecto de memória nas obras analisadas na presente pesquisa. 

 

Tipo de tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 

Sanches Dante Iezzi Dante Iezzi Dante Iezzi Dante 

% % % % % % % % 

2 51,1 37,8 44 45,4 12,5 16,7 7,9 7,9 

3 2 0,6 0,3 1,5 0,2 0,1 0,1 0 

4 7,4 7,3 9,3 6 4,9 8,4 2,9 0 

5 28,9 16,2 13,7 5,7 13,2 5 0,9 0 

8   3,8 0 5,7 0,1 0,5 0 0,1 

10   14 4,4 15,6 0 0,9 3,3 2,1 

31             7,5 17,1 

Total 89,4 79,7 71,7 79,9 30,9 31,6 22,6 27,2 

FONTE: O autor (2015).. 

 

 Nela observamos que no Quinto e Sexto Anos do Ensino Fundamental cerca de 90% 

das tarefas trabalham esse aspecto; já no Sétimo e Oitavo Anos esse trabalho cai para, no 

máximo, 31%.  

 

5.4.2. Análise do aspecto de linguagem 

 

  Já foi destacado que a linguagem é o aspecto que permeia toda a comunicação da 

Matemática permitindo a inter-relação com as demais áreas de saber. A importância dada a ela 

pode ser observada nas tarefas propostas em sala de aula, sendo que em média cerca de 50% 

delas trabalham esse aspecto, como indica a Tabela 14 a seguir.  

 

TABELA 14 - Análise do aspecto de Linguagem nas obras analisadas na presente pesquisa. 

Tipo de 

tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 

Sanches Dante  Iezzi Dante Iezzi Dante Iezzi Dante 

% % % % % % % % 

2 51,1 37,8 44 45,4 12,5 16,7 7,9 7,9 

3 1,5 0,6 0,3 1,5 0,2 0,1 0,1 0 

6   1,9 0 2 0 0 0 0,1 

7   4,4 0 0,2 4,3 4,5 2,3 2,5 

7a   0 0 0 0 0 2,1 0,7 

11     1,8 0,3 1,8 0 1,3 1,2 
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Tipo de 

tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 

Sanches Dante  Iezzi Dante Iezzi Dante Iezzi Dante 

15   0 0 0 3,9 1,7 2,6 0 

22         19,3 20,1 3,7 0,1 

22 a         1,2 0 0 0,1 

23         5,2 3,4 4 10,2 

24         0 3,6 0,3 0 

24 a         0 0,4 0,5 0 

27         0 1,3 1,5 0,6 

30         3 0 1,7 0,2 

33             0 0,2 

34             1,9 3,6 

35             4,7 4 

35 a             1,5 0 

36             9,1 2,7 

36 a             0,5 7,4 

37             0,6 0,5 

38             3,8 2,9 

Total 52,6 44,7 46,1 49,4 51,4 51,8 50,1 44,9 

FONTE: O autor (2015). 

 

 Nela, observamos que atividades que trabalham esse aspecto já são propostas no Quinto 

Ano do Ensino Fundamental. Como destaque temos a tarefa do tipo 2 “Resolva o problema”, 

que podemos considerar como uma das mais importante em nosso Ensino Fundamental, estando 

presente em todos os anos com uma alta taxa de participação e só sendo superada no Sétimo 

Ano pela tarefa do tipo 22 “Efetuar a operação com números relativos” e no Oitavo Ano, pelas 

tarefas do tipo 23 “Substitua e calcule” na obra de Luiz Roberto Dante e pela tarefa 36.a 

“Desenvolver o produto notável” no livro de Gelson Iezzi et al.. 

Por ser a linguagem o aspecto que permite a inter-relação com os demais saberes, está 

diretamente ligado à proposição de tarefas em situação contextualizada, que é apresentada na 

forma de língua materna e que permite a comunicação dos resultados sendo, portanto, 

fundamental na construção do saber matemático e, assim,  contribuir de forma efetiva na 

passagem da Aritmética para a Álgebra.  

 

5.4.3. Análise do aspecto de generalização 

 

 Na Tabela 15, a seguir, temos um breve resumo da forma como ocorre a evolução do 

aspecto relacionado à generalização nas tarefas propostas aos estudantes.   
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TABELA 15 - Analise do aspecto de generalização nas obras analisadas na presente pesquisa. 

Tipo de 

tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 

Sanches Dante  Iezzi Dante Iezzi Dante Dante Iezzi 

% % % % % % % % 

6 0 1,9 0 2 0 0 0 0,1 

10 0,0 14,0 4,4 15,6 0,0 0,9 3,3 2,1 

11   1,8 1,7 1,8 0 1,4 0 

13   0 1,5 0,8 0,1 0,1 0,1 

22     19,4 20,1 4,6 0,6 

22 a     1,2 0 0 0,1 

23     5,2 3,4 4 10,2 

25     4,5 1 7,5 10,6 

26     0 0,9 0 0 

29     0,1 0,2 0 1,4 

30     3 0 3,3 1,4 

31       7,4 17,1 

Total 0 15,9 6,2 20,8 36 26,6 31,6 43,7 

 FONTE: O autor (2015). 

 

 Podemos observar que o trabalho quanto à generalização tem seu início a partir do 

Quinto Ano do Ensino Fundamental, o que mostra uma conformidade com nossas hipóteses. 

Entretanto, é a partir do Sétimo Ano que esse trabalho se intensifica por meio da generalização 

das propriedades operatórias dos Números Naturais para os Números Inteiros, como podemos 

evidenciar por meio da tarefa do tipo 22 “Efetuar a operação com números relativos”. Essa 

generalização tem sequência no ano seguinte em tarefas como a 23 “Substitua e calcule” e a 30 

“Reduzir de termos semelhantes”.  

 

5.4.4. Análise do aspecto de equivalência da igualdade 

 

 Juntamente com o aspecto de linguagem, o aspecto que agora analisamos é um dos 

primeiros a serem trabalhados com grande intensidade desde o Quinto Ano do Ensino 

Fundamental. Na Tabela 16 abaixo temos uma visão geral de como esse aspecto evolui ao longo 

dos anos ou séries consideradas. 

TABELA 16 - Análise do aspecto de equivalência da igualdade nas obras analisadas na presente pesquisa 

Tipo de 

tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 

Sanches Dante Iezzi Dante Iezzi Dante Iezzi Dante 

% % % % % % % % 

1 11,1 8,6 2,9 5,2 6,2 7,7 3,1 0,6 

5 28,9 16,2 13,7 5,7 13,2 5 0,9 0 

9   5,4 4,1 4,2 10,5 12,1 5 3,3 

9 a.   0 0 0 1,5 0 2,6 3,3 

9b   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 1,2 

10   14 4,4 15,6 0 0,9 3,3 2,1 
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Tipo de 

tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 

Sanches Dante Iezzi Dante Iezzi Dante Iezzi Dante 

% % % % % % % % 

12     4,5 0,5 0 0 0,3 0 

14     0,9 0,2 0,4 1,7 2,9 4,5 

15   0 1,2 0 3,9 1,7 2,6 1,2 

18     0 0 0 0,2 0,8 0,1 

27         0 1,3 1,5 0,6 

28         1,5 2,8 0,1 0,1 

31             7,4 17,1 

35 a.             1,5 7,4 

36             9,1 2,7 

36 a.             0,4 7,4 

37             0,6 0,4 

38             3,8 2,9 

Total 40 44,2 31,7 31,4 37,2 33,4 59,1 58,9 

FONTE: O autor (2015). 

 

 A partir dela observamos que é no Sexto e Sétimo Anos que ocorre a menor frequência 

de tarefas relacionadas a esse aspecto - é exatamente no Sexto Ano que ocorre um trabalho 

mais intenso com os Números Racionais e no Sétimo que se introduz o estudo das equações, 

saberes em que a equivalência da igualdade é fundamental, notadamente nas equações, pois 

podemos considerar que a equivalência da igualdade é o ponto-chave para esse saber. Essas 

considerações são justificadas pela Tarefa 9 “Encontrar o termo desconhecido ou resolver a 

equação” e todas as subtarefas a ela relacionadas, e pela tarefa 10 “Escreva um equivalente”, 

que entre outras situações, como no caso de fatoração de um número natural, é utilizada 

principalmente na obtenção de frações equivalentes, ferramenta necessária para justificar a 

adição de dois ou mais racionais. 

 

5.4.5. Análise do aspecto de equivalência entre ostensivos 

 

 Acreditamos que a equivalência entre ostensivos seja um dos aspectos cujo trabalho em 

sala de aula mereça grande atenção. Não-ostensivos, como o número 2, por exemplo, são 

objetos que consideramos tão familiares que não nos damos conta de sua complexidade. Eles 

podem ser representado de diversas formas e isso pode gerar inúmeras dificuldades: basta um 

olhar atento ao nosso redor que observamos o uso de dedos estendidos para representar um 

numeral, ou riscos sobre uma folha para auxiliar a contagem, entre outras formas de 

comunicação que a ele podemos associar. Na Tabela 17 abaixo, temos uma visão da evolução 

das tarefas relacionadas ao aspecto equivalência entre ostensivos ao longo dos anos ou séries 

analisadas.      
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Tabela 17 – Análise do aspecto de equivalência entre ostensivos nas obras analisadas na presente pesquisa. 

Tipo de 

tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 
Sanches Dante Iezzi Dante Iezzi Dante Dante Iezzi 

% % % % % % % % 
7 0 4,4 0,3 0,2 4,3 4,5 2,3 2,5 

7 a. 0 0 0 0 0 0 2,1 0,7 

10 0 14 4,4 15,6 0 0,9 3,3 2,1 
11 0 0 1,8 1,7 1,8 0 1,3 0 

12 0 0 9,3 4,5 0 0 0,3 0 
17 0 0 0 0 0,5 0,6 2,3 0,9 

19 0 0 0 0 0,9 0,9 0,7 0 

24 0 0 0 0 0 3,6 0,2 0 
24 a. 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0 

27 0 0 0 0 0 1,3 1,5 0,6 
35 0 0 0 0 0 0 4 4 

35 a. 0 0 0 0 0 0 1,5 0 

36 0 0 0 0 0 0 9,1 2,7 
36 a. 0 0 0 0 0 0 0,4 7,4 

37 0 0 0 0 0 0 0,6 0,5 
38 0 0 0 0 0 0 3,8 2,9 

Total 0 18,4 15,8 22 7,5 12,2 33,9 24,3 
FONTE: O autor (2015). 

 

 Nessa figura observamos que a tarefa do tipo 10 “Escreva um equivalente” aparece em 

praticamente todas as obras analisadas, sendo que em duas delas apresentando frequência 

superior a 10%. A tarefa tipo 12 “Decomponha o número” aparece com grande frequência no 

Sexto Ano e praticamente desaparece das séries posteriores; já as tarefas do tipo 35 relacionadas 

ao produto notável aparecem no Oitavo Ano, não sendo observadas questões que envolvessem 

a leitura dessas expressões. 

 A tarefa 11 “Escreva o que se lê”, que envolve esse tipo de leitura, ocorre com baixa 

frequência. Vale ressaltar aqui, que na atividade diagnóstica aplicada como parte de nossa 

pesquisa, propomos que os estudantes escrevam como se lê expressões numéricas como 

(5+3).(7-3). Apenas um estudante do terceiro ano de Ensino Médio conseguiu passar a ideia de 

que temos o produto da soma pela diferença37. Os demais estudantes desenvolveram uma leitura 

linear, da esquerda para a direita, sendo que em sua maioria nem destacaram a presença dos 

parênteses, indicando falta de compreensão sobre o não-ostensivo associado ao ostensivo 

representado. Esse resultado parece indicar que a falta de um trabalho mais intenso com esse 

tipo de atividade dificulta a formação de uma relação pessoal dos estudantes com as 

representações dos objetos matemáticos desenvolvidos ao longo de sua formação escolar.  

 

 

 

                                                           
37 A escrita do estudante foi: cinco mais três que multiplicamos com oito menos três. 
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5.4.6. Análise do aspecto de análise 

 

 Na definição desse aspecto procuramos evidenciar a importância das tarefas que o 

envolvem na construção dos saberes que levaram à formulação da Álgebra. Na falta de uma 

ferramenta que permitisse a resolução de problemas era necessário buscar diferentes estratégias 

que permitissem chegar à solução desejada. Na Tabela 18, abaixo, temos uma visão da evolução 

das tarefas ao longo dos anos analisadas para o aspecto análise.   

 

TABELA 18 - Análise do aspecto de análise nas obras analisadas na presente pesquisa 

Tipo de 

tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo  Ano 
Sanches Dante  Iezzi Dante Iezzi Dante Iezzi Dante 

% % % % % % % % 
9 a.  0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 2,6 3,3 

14 0,0 0,0 0,9 0,2 0,4 1,7 2,9 4,3 

16 0,0 0,0 8,2 0,5 0,0 1,1 0,0 0,0 
24 a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0 

25 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,0 7,5 10,6 
28 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,8 0,1 0,1 

33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
36 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 2,7 

36 a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 7,4 

38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 2,9 
Total 0,0 0,0 9,1 0,7 7,9 7,0 26,9 31,5 

FONTE: O autor (2015). 
 

 Nela observamos uma baixa frequência desse tipo de tarefas em nosso sistema de ensino 

no que se refere à Matemática, o que parece evidenciar que nossos estudantes não são 

desafiados a buscar soluções que não estejam prontas ou já discutidas pelo professor. No Quinto 

Ano do Ensino Fundamental não identificamos nenhuma tarefa que podemos relacionar a esse 

aspecto. No Sexto Ano encontramos na obra Tudo é matemática de Luis Roberto Dante a tarefa 

14 “Encontrar os termos desconhecidos ou resolver o sistema de equação”, que ao ser 

introduzida formalmente no Oitavo Ano perde essa característica em relação ao aspecto de 

análise, visto que passa a ser uma nova ferramenta à disposição do estudante para a solução de 

problemas que envolvem mais de uma variável. A tarefa 25 “Analise e responda”, que tem 

frequência de 7,5% na obra de Iezzi, tem por principal objetivo o trabalho relacionado à 

generalização de propriedades, levando o estudante a refletir sobre elas; a tarefa 9 “Equacione 

e resolva”, destinada ao Oitavo Ano, tem frequência de 2% na obra de Gelson Iezzi e 3,3 % na 

obra de Dante e procura conduzir o estudante a encontrar a solução apenas aplicando 

propriedades das figuras geométricas, o que mostra uma tentativa de articulação entre os 

quadros algébrico e geométrico, mas que pouco contribui para o desenvolvimento do aspecto 

análise.        
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5.4.7. Análise do aspecto de estrutura 

 

 A alta frequência de tarefas relacionadas ao aspecto de estrutura vêm, mais uma vez, ao 

encontro da nossa hipótese sobre o trabalho com os aspectos da Álgebra terem início em anos 

anteriores àqueles em que efetivamente ocorre essa passagem da Aritmética para a Álgebra, 

que identificamos aqui como sendo o Sétimo e Oitavo Anos do Ensino Fundamental. 

 O aspecto inicialmente relacionado às estruturas numéricas elementares e aos números 

Naturais é progressivamente definido e trabalhado de forma a permitir a construção de novas 

estruturas, como por exemplo, o conjunto dos Números Inteiros, o conjunto dos Números 

Racionais e por fim o conjunto dos Números Reais. Essas propriedades estruturais são 

generalizadas de forma a dar início à construção das estruturas algébricas, mesmo se nesse 

momento essa nomenclatura não é utilizada e a noção de estrutura algébrica é tratada apenas 

como regras do cálculo algébrico que servem como ferramentas explícitas para a solução de 

problemas. Na Tabela 19 abaixo, temos uma visão da evolução das tarefas ao longo dos anos 

ou séries analisadas. 

 

TABELA 19 - Análise do aspecto de estrutura nas obras analisadas na presente pesquisa. 
Tipo de 

tarefa 

Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 
Sanches Dante Iezzi Dante Iezzi Dante Iezzi DAnte 

% % % % % % % % 
4 7,4 7,3 9,3 6 4,9 8,4 2,9 0 
7ª   0 0 0 0 0 2,13 0,7 
10   14 4,4 15,6 0 0,9 3,,3 2,1 
11     1,8 1,7 1,8 0 1,3 0 
12     9,3 4,5 0 0 0,3 0 
13     0 1,5 0,8 0,1 0,1 0,1 
15         1,5 0 2,55 3,3 
16     8,2 0,5 0 1,1 0 0 
17         0,5 0,6 2,3 0,9 
19         0,9 0,9 0,7 0 
20         0,9 2,6 0,5 0 
21         1 1,4 0 4,3 
22         19,3 20,1 0,6 0,6 

22 a.         1,2 0 0 0,1 
24 a.         0 0,4 0,5 0 
28         1,5 2,8 0,1 0,6 
29         0,1 0,2 0 0,1 
30         3 0 1,7 1,4 
31             7,4 17,1 
33             0 0,2 
35             4,7 4 

35 a.             1,5 0 
36             9,1 2,7 

36 a.             0,4 7,42 
37             0,6 0,5 
38             3,8 2,9 

Total 7,4 21,3 33 29,8 37,4 39,5 38,15 49,02 
FONTE: O autor (2015). 
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Uma rápida análise da evolução das tarefas demonstra o que discutimos acima. Esse 

aspecto é trabalhado em todos os Anos ou Séries e vai ganhando importância progressivamente. 

A tarefa 4 “Aplicar as propriedades operatórias” trabalhada desde o Quinto Ano do Ensino 

Fundamental só tem sua frequência diminuída no Oitavo Ano.  

 O que foi considerado sobre a utilização de estruturas anteriores para a construção de 

novas estruturas pode ser observado nas tarefas 22 “Efetue a operação com números relativos” 

trabalhada a partir do Sétimo Ano; e nas do tipo 31 “Efetue a operação com polinômio” que 

estão relacionadas às operações com polinômios. Como dissemos, os novos saberes são 

trabalhados como generalização de saberes anteriores e passam a ser ferramentas explícitas para 

a formulação de novos saberes. 

 

5.4.8. Análise geral dos aspectos nas obras analisadas na presente pesquisa 

 

 Na Tabela 20 abaixo apresentamos um breve resumo sobre a evolução dos aspectos aqui 

definidos ao longo dos quatro anos escolares nas obras analisadas. 

 

TABELA 20 - Análise geral dos aspectos na realização da tarefas propostas  nos livros didáticos analisados na  

                        presente pesquisa.  

 Quinto Ano Sexto Ano Sétimo Ano Oitavo Ano 

Aspecto 
Sanches(

%) 

Dante 

(%) 

Iezzi 

(%) 

Dante 

(%) 

Iezzi  

(%) 

Dante 

(%) 

Iezzi 

(%) 

Dante 

(%) 

Memória 89,4 79,7 71,7 79,9 30,9 31,6 22,6 27,2 

Linguagem 52,6 44,7 46,1 49,4 51,4 51,8 50,1 44,9 

Generalização 0 15,9 6,2 20,8 36 26,6 31,6 43,7 

Equi. da igualdade 40 44,2 31,7 31,4 37,2 33,4 59,1 58,9 

Equi. Entre Ostensivos 0 18,4 15,8 22 7,5 12,2 33,9 24,3 

Análise 0 0 8,2 0,7 7,9 7 26,9 31,9 

Estrutura 7,4 21,3 33 29,8 37,4 39,5 38,15 49,02 

FONTE: O autor (2015). 

 

 A análise dos dados acima nos indica que apenas o aspecto de análise não é trabalhado 

nos quatro anos. O aspecto de memória, que apresenta maior frequência nos dois primeiros 

anos, é o único que diminui sua frequência nos anos seguintes. Convém relembrar que segundo 

Chevallard (1984) a construção de uma estratégia que permita o resgate rápido da informação 

trabalhada, ou seja, uma memória, foi fundamental para a evolução dos saberes que deram 

origem à Álgebra. 

  Os aspectos de linguagem e equivalência da igualdade são aqueles em que a frequência 

ao longo dos anos parece se manter constante. Como definido, o aspecto de linguagem não se 

refere a uma linguagem algébrica, mas a uma gama de formas de registros semióticos que 
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permitem a realização de tarefas e a comunicação de seus resultados. Entre esses registros 

termos como soma o resultado de uma adição que não precisa necessariamente ter sido efetuada, 

diferença, quadrado de um número que pode ser dado pela soma de dois ou mais, entre outros. 

A equivalência da igualdade é fundamental na formulação dos saberes relacionados à equação 

ao mesmo tempo em que permite, devido às propriedades que definem uma equivalência38, a 

generalização das propriedades estruturais das operações numéricas para as operações 

algébricas39. 

 Os demais aspectos - generalização, equivalência entre ostensivos, análise e estrutura 

têm sua frequência aumentada à medida em que as propriedades operatórias vão sendo 

generalizadas. Assim, se 245 pode ser expresso por 2. 100 + 4. 10 + 5, a equivalência entre 

ostensivo garante que ele também pode ser expresso por 2 . 102 + 4. 101 + 5. 100, onde 10 é a 

base de nosso sistema de numeração. Logo, se considerarmos os números de três algarismos 

sempre poderemos escrevê-los, nesse sistema, usando a expressão algébrica a .102 + b. 101 + c. 

100, a, b ,c números naturais com a  0, o que corresponde ao aspecto de generalização. Como 

a base 10 é uma convenção, podemos definir outra base d qualquer diferente de zero, o que nos 

permite escrever um numeral na forma a.d2 + b.d1 + c.d0, que manteria as mesmas propriedades 

da estrutura original, o que corresponde ao aspecto estrutural. Essa análise poderia se 

aprofundar levando-nos à notação an . b
n + an-1 . b

n-1 + ...+a0 . b
0, com a e b pertencentes aos 

Naturais, b diferente de zero, que entre outros significado pode ser considerado um polinômio. 

 O aspecto de análise poderia ser observado na origem de tudo. Como representar a 

quantidade que hoje indicamos como 245? A evolução do saber em nossa sociedade levou a 

esse tipo de notação, que como vimos na gênese da Álgebra, foi fundamental para o seu 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Relembrando: uma relação de equivalência apresenta as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva.  
39 Se a soma de dois números reais é comutativa e a e b são dois números reais qualquer, então a + b = b+a. 
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6. ANÁLISE DO TESTE DIAGNÓSTICO. 

Procurando compreender as relações pessoais desenvolvidas pelos estudantes, em 

relação aos saberes que permitem a passagem da Aritmética para a Álgebra, desenvolvemos um 

teste-diagnóstico, que apresentamos no Apêndice 5. Foram formuladas tarefas buscando 

verificar se na relação pessoal do estudante com o saber matemático estão presentes os aspectos 

da Álgebra relacionados à memória, estrutura, linguagem, equivalência da igualdade, 

equivalência entre ostensivos, generalização e análise e quais as dificuldades encontradas pelos 

estudantes, na passagem da Aritmética para a Álgebra caso a relação estabelecida com esses 

aspectos não fosse satisfatória. 

 São sete tarefas, de quatro tipos, para as quais passamos a apresentar a análise a priori 

e a posteriori. 

 

6.1. Análise das tarefas 1 e 2 

 

 Nas duas primeiras tarefas, construídas para essa tese e apresentadas a seguir, 

procuramos verificar a relação pessoal dos estudantes com os aspectos estruturais das operações 

numéricas, de memória, linguagem e equivalência. O quadro utilizado para essa formulação é 

o aritmo-algébrico, visto que para sua realização temos a necessidade de utilizar as propriedades 

numéricas, sendo as tecnologias a elas associadas pertencentes ao conjunto dos números 

naturais. 

 Tarefas desse tipo são propostas aos estudantes já no Quinto Ano do Ensino 

Fundamental, e na análise dos livros didáticos é apresentada como a tarefa do tipo 5 “Calcular 

o valor de uma expressão”. Apesar de bem específica, tarefas equivalentes, como a tarefa 23, 

“substitua e calcule”, a tarefa 30, “Reduza os termos semelhantes”, e a tarefa 31, “Efetue a 

operação com polinômios”, são propostas, evoluindo juntamente com a formação escolar dos 

estudantes e os novos saberes cuja relação institucional propõe via livros didáticos analisados. 

Na Tabela 21 a seguir, apresentamos uma rápida visão da importância dada pela relação 

institucional a esses tipos de tarefas.  
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 TABELA 21 – Tarefas assemelhadas a tarefa do tipo 5 nos livros didáticos analisados 

  Quinto ano Sexto ano Sétimo Oitavo 

  Sanches Dante Iezzi Dante Iezzi Dante Iezzi Dante 

Tipo de 

tarefa 
% % % % % % % % 

5 29,0 16,0 13,7 5,7 13,2 5,0 0,0 0,9 

23 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 3,4 10,2 4,0 

30 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,3 1,7 

31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 7,4 

Total 29,0 16,0 13,7 5,7 21,4 8,3 30,6 13,9 

Total médio 22,6 9,7 14,8 22,3 

FONTE: O autor (2015). 

 

Observamos por meio dos dados acima, uma grande frequência desse tipo de tarefa no 

quinto ano do Ensino Fundamental, com um ligeiro declínio, em termos médios, no sexto ano, 

e intensificando o trabalho com esse tipo de tarefa a partir do sétimo ano. 

No quadro 3, abaixo, apresentamos as duas tarefas propostas para essa pesquisa. 

 

QUADRO 3 – Tarefa 1 e 2 propostas na avaliação diagnóstica.  

1) Resolver a expressão:  

a) 384 – 12 . 15 =  

b)  8 . 34 –  13 . 14 = 

Rascunho 

2) Resolver a expressão, (registrando todos as etapas utilizadas na 

resolução): 

a) 15+ 84 – 12 +5= 

b) 5 . 8 –  3 . 4 = 

c) 15 +  4 . 5 -  3 = 

d) 150 – [(12 + 5) . ( 5 – 3) +( 12 + 9)  ( 8 – 5) ] = 

Rascunho 

FONTE: O autor (2015).  

Para a realização de cada uma dessas tarefas o estudante deve trabalhar com as quatro 

operações e suas propriedades: somar, subtrair, multiplicar ou dividir dois números. Sua 

execução, por parte do estudante, está associada ao nível técnico de acordo com a definição de 

Robert (1999), pois no enunciado temos de forma explicita a solicitação para que o estudante 

“resolva a expressão” e na própria expressão são dadas as operações a serem realizadas, assim 

o estudante precisa conhecê-las e considerar sua ordem e dos parênteses, colchetes e chaves 

quando existirem.  

Dessa forma os objetos envolvidos nessa resolução estão associados aos não-ostensivos 

ligados aos números e operações numéricas no conjunto dos números naturais. Num primeiro 

momento, a resolução pode ocorrer no conjunto dos números naturais, mas à medida que as 
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relações pessoais dos estudantes evoluem, a solução pode ocorrer no conjunto dos números 

inteiros.  

Nessa tarefa, entre outros ostensivos, temos os associados à soma, diferença e produto, 

expressos de forma explicita como as representadas entre parênteses, por exemplo (12 + 9) da 

tarefa 2 d. Entretanto, essas operações podem ser apresentadas de forma implícitas, como 12 . 

15, na tarefa 1 a., visto que essa não foi apresentada entre parênteses, mas tem prioridade sobre 

a diferença. Isso se deve ao fato das propriedades estruturais das operações numéricas 

carregarem consigo propriedades que definem prioridade na execução, não possibilitando a 

simples realização sequencial, contrariando a “visão cultural comum que acredita existir 

rigorosa correspondência entre a leitura e a escrita” (BOSCH e CHEVALLARD1999, p 15.). 

À direita, da tarefa, reservamos um espaço para rascunho onde esperamos que os 

estudantes realizassem os cálculos necessários. Julgamos que isso seja importante, pois em 

algumas tarefas é possível que o estudante apresente apenas o resultado, sem efetuar as 

anotações correspondentes, o que não nos dá indícios de como é trabalhado o aspecto memória.  

 

6.1.1. Análise a priori da tarefa 1a 

 

Na primeira tarefa “Resolver a expressão” temos o que julgamos ser uma questão aberta, 

ou seja, é solicitado apenas que o estudante efetue a expressão. Não se faz referência de como 

deva ser realizado, esperando que ele mobilize seus conhecimentos sobre a técnica de resolução, 

as regras, leis e propriedades, envolvendo as operações numéricas da Aritmética. Dessa forma, 

procuramos verificar se o aluno fará anotações ou confiará na sua capacidade de resolver 

mentalmente a tarefa. As anotações, caso sejam, feitas serão identificamos como relacionadas 

ao aspecto de memória.  

Em essência podemos considerar que uma expressão numérica é na prática um conjunto 

de ostensivos, composta por uma sequência de operações numéricas, equivalentes a um único 

ostensivo numérico, ou seja, a um único valor numérico. Dessa forma a expressão 384 – 12 . 

15 pode ser vista como um ostensivo equivalente a 204. Ou seja, efetuar essa tarefa  equivale a 

realizar transformações sucessivas a partir da expressão original que por fim resultará no valor 

esperado.  

Na expressão da primeira tarefa, temos implicitamente a diferença entre dois números 

representados pelo 384 e o produto 12. 15. Dessa forma, para que seja executada a diferença é 

necessário que seja realizado anteriormente o produto, visto que a multiplicação significaria em 

última instância a soma sucessiva de parcelas iguais, como visto no momento em que definimos 
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o aspecto de estrutura. Os números escolhidos estão na ordem das dezenas para o produto e na 

das centenas para a diferença, com o objetivo de dificultar o cálculo mental, visto que os 

apontamentos no rascunho, mesmo que sejam apenas cálculos, são importantes para a análise 

do desenvolvimento da realização das tarefas.  

A presença desses apontamentos no espaço indicado, nos permite identificar se o 

estudante desenvolveu as relações pessoais esperadas com os aspectos de memória, linguagem, 

estrutura e equivalência. Entretanto, o mesmo poderá realizar os cálculos no rascunho e 

apresentar apenas o resultado, outra possibilidade é o de não apresentar registros e indicar 

apenas o resultado. Nesse caso, poderá ocorrer também o caso de esquecer-se de efetuar a 

diferença com 384. A dificuldade na relação pessoal com o aspecto de estrutura das regras e 

leis da Aritmética será observada caso o estudante efetue a diferença antes da multiplicação. 

Um resumo das possíveis soluções é apresentado no quadro 4, a seguir. 

 

QUADRO 4: Análise das possíveis soluções da expressão:     384 – 12 . 15 

Tipo de solução Solução Aspectos dominados / não dominados 

 

Solução 1 esperada 

384 – 12 . 15 = 

384 – 180 = 

204 

 

A relação pessoal do estudante está em 

conformidade com a relação institucional  
 

Solução 2 

parcialmente correta 

384 – 12 . 15 = 

12. 15 = 180 

384 – 180 = 204 

O estudante não mantém um bom 

relacionamento com os aspectos de linguagem 

e equivalência 

Solução 3 incorreta, 

com resultado 

correto 

384 – 12 . 15 =  

180  =   

384 - 180 = 204 

O estudante não mantém um bom 

relacionamento com os aspectos de 

equivalência e linguagem. 
 

Solução 4 incorreta 
384 – 12 . 15 = 

372 . 15 = 5580 

O estudante não domina os aspectos de 

estrutura e linguagem. 
 

Solução 5 incorreta 
384 – 12 . 15 = 384 – 12  = 

372 . 15 = 5580 

O estudante não domina os aspectos de 

linguagem, equivalência e estrutura 

FONTE: O autor (2015). 

A primeira solução, apresentada no quadro acima, indicaria que o estudante mantém 

bom relacionamento com a técnica que permite reduzir o conjunto de ostensivos representados 

pela expressão a um único valor numérico, ou seja, a aplicação das regras e leis da Aritmética.  

Assim, verificamos que o estudante mantém um bom relacionamento com os aspectos: 

- memória, visto que o estudante mantém atualizados, na linha subsequente, os dados 

expressos na linha anterior; 

- equivalência, pois a expressão numa dada linha é equivalente a anterior, e a posterior;  

- linguagem, visto que a informação transmitida pela igualdade 384 – 12 . 15 = 384 – 

180 e 384 – 180 = 204 é verdadeira; 

- estrutural, pois o estudante efetuou o produto entre 12 e 15, antes de obter a diferença 

entre 384 e esse produto.  
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Claro que não podemos desconsiderar o caráter mecânico da técnica, notadamente no 

que se refere a estudantes do Quinto Ano, momento em que está se estabelecendo a relação 

pessoal do estudante com essa tecnologia. Espera-se que estudantes que tenham desenvolvido 

uma relação satisfatória com os aspectos considerados reflitam sobre as técnicas utilizadas na 

realização da tarefa, o que pode ser prejudicado quando se espera a naturalização do saber por 

meio da repetição mecânica.     

A segunda solução nos dá indícios de que o estudante não mantém um bom 

relacionamento pessoal com os aspectos de linguagem e equivalência, visto que a segunda linha 

não sustenta a correspondência com a primeira, ou seja, 384 – 12 . 15 não é igual a 12 . 15, que 

por sua vez não é igual a 204. Bosch e Chevallard (1999) destacam o papel “do registro oral40”, 

não necessariamente verbalizado como um dos ostensivos para a representação dos não-

ostensivos da matemática. Nesse solução, o estudante sabe que deve efetuar inicialmente o 

produto “verbalizando”, esse resultado de forma incorreta, na anotação que faz na segunda 

linha. Ele desconsidera que deve manter correspondência lógica entre a informação anotada e 

a anterior. Não se pode dizer que o estudante não mantenha um bom relacionamento com o 

aspecto de memória, visto que procura conservar atualizados os registros, embora de forma 

logicamente incorreta. 

Na terceira solução podemos supor que o estudante demonstra ter dificuldade com os 

aspectos de linguagem e equivalência, visto que registra explicitamente 384 – 12 . 15 = 180 = 

384 – 180 = 204. Da mesma forma que na solução anterior o estudante estaria sendo “traído” 

pelo discurso oral desenvolvido e não verbalizado, anotando inadvertidamente o valor 180, sem 

se ater à lógica do texto construído nessa anotação.  

A quarta solução indica que o estudante não estabeleceu um bom relacionamento com 

o aspecto de estrutura das operações numéricas, visto que efetuou a diferença entre 384 e 12, 

contrariando as propriedades operatórias. A falta desse relacionamento traz como consequência 

o não estabelecimento de um relacionamento com o aspecto de linguagem, uma vez que o 

padrão de escrita utilizado pelo estudante está relacionado com o da linguagem natural, que é 

sequencial da esquerda para a direita e, como destaca Bosch e Chevallard (1999, p.17), essa 

“muitas vezes é ambígua”, não estando de acordo com uma escrita matemática. Assim, para o 

estudante pode parecer que as anotações estão corretas.  

                                                           
40 Ostensivo Oral. O registro oral é utilizado normalmente para expressar vocalmente, em linguagem corrente, o 

não-ostensivo que se quer representar. Chevallard (1994 p. 14) destaca o papel desse ostensivo quando o sujeito 

está iniciando sua relação pessoal com a tarefa de contagem. 
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A quinta solução indicaria que o estudante não mantém bom relacionamento com os 

aspectos de: 

-Equivalência, pois registrou a direita da igualdade parte da expressão, desconsiderando 

o produto 12. 15; 

-Estrutura, pois efetuou a subtração antes do produto e; 

-Linguagem, pois como analisado na solução anterior, esse aspecto está utilizando como 

base o padrão de escrita da língua natural e não uma escrita voltada para a matemática. 

Na análise a posteriori que realizaremos a seguir, procuramos confrontar as soluções 

apresentadas pelos estudantes na realização das tarefas com as soluções previstas na análise a 

priori e, com isso, verificar quais as dificuldades dos estudantes em relação aos aspectos da 

Álgebra estão presentes no momento da passagem da Aritmética para a Álgebra.  

 

6.1.2. Análise a posteriori da tarefa 1 a 

 

  A análise dos resultados parece indicar que as deficiências apresentadas pelos 

estudantes do Quinto Ano do Ensino Fundamental também estão presente em estudantes dos 

anos posteriores, podendo chegar até o final do Ensino Médio. Essa constatação poderá ser 

observada nas atividades analisadas a seguir. 

 Na análise a priori desenvolvida para essa tarefa, explicitamos que um dos objetivos 

era o de verificar a confiança dos estudantes na realização dessa, o que corresponde a apresentar 

apenas o resultado final, sem registro de anotações ou indicação de cálculos no espaço destinado 

ao rascunho.  

 O uso do espaço destinado ao rascunho foi uma constante em grande parte das tarefas. 

Uma parte dos estudantes indicaram as resoluções nesse espaço, o que de certa forma era 

esperado, principalmente nas tarefas desenvolvidas por estudantes das séries mais avançadas, 

devido à confiança em sua realização.  

 Nas figuras 73 e 74 a seguir, temos a solução apresentada por estudantes do quinto ano 

do Ensino Fundamental, de acordo com a solução 1 proposta na análise a priori, seguido de 

uma análise local que relaciona o trabalho realizado com a expectativa explicitada na análise a 

priori. 
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FIGURA 73 - Solução apresentada pelo aluno 2 do Quinto Ano do Ensino Fundamental 

 

 

O estudante desenvolveu a solução de acordo 

com o esperado, demonstrando o trabalho com 

os aspectos considerados, entretanto o erro na 

subtração indica a falta de atenção nas anotações 

relacionada ao aspecto de memória.   

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

FIGURA 74: solução apresentada pelo aluno 9 do Quinto Ano do Ensino Fundamental.  

  

 

O estudante desenvolveu corretamente no 

espaço destinado ao rascunho a solução de 

acordo com o esperado, demonstrando o 

trabalho com os aspectos considerados.  

FONTE: Extrato de protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Em ambos os casos os estudantes indicam ter um bom relacionamento com todos os 

aspectos aqui analisados, embora na figura 73 o estudante aparente dificuldade com o aspecto 

de memória, visto que não observou as informações da linha anterior. 

Na figura 75 a seguir, temos um exemplo da solução 2, conforme análise a priori, essa 

solução foi apresentada por um estudante do quinto ano do Ensino Fundamental, que coordenou 

corretamente a sequência de operações, mas suas anotações indicam que ele pode ter 

dificuldade na compreensão da linguagem que está sendo desenvolvida com tarefa. 

FIGURA 75: solução apresentada pelo estudante 3 do Quinto Ano do Ensino Fundamental ciclo I. 

 

O estudante desenvolveu a solução indicando 

manter uma relação com o aspecto das estruturas 

das operações numéricas. As anotações 

evidenciam os raciocínios desenvolidos, mas 

não manteem a equivalência com as informações 

anteriores indicando não manter uma relação 

satisfatória tanto com o aspecto de equivalência 

como o de igualdade. O uso da mesma estratégia 

o levou a errar a solução da tarefa 2d como 

veremos na sequência. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

  

A dificuldade no relacionamento com os aspectos indicados pode levar a erros no 

desenvolvimento de tarefas semelhantes e mais complexas, como a tarefa 2 d, fato que ocorreu 

com o estudante cujo extrato analisamos acima. O resgate da informação torna-se mais 

complexo, visto que o mesmo dependerá de sua memória não se aproveitando desse aspecto, 

fundamental na realização de tarefas relacionadas a Álgebra. Isso será confirmado na sequência 
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quando apresentaremos extratos de soluções proposta por esse mesmo estudante, que não 

obteve sucesso na realização das tarefas. 

 Na figura 76 a seguir, temos a solução apresentada por um estudante do nono ano do 

Ensino Fundamental, que é próxima à solução 2 da análise a priori.  

 

FIGURA 76: solução apresentada pelo estudante 3 do Nono Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

O estudante usou o rascunho para desenvolver os 

cálculos apresentando a solução correta no 

espaço destinado à resolução.  

 

 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

  

Esse estudante parece desprezar a importância do aspecto de memória no 

desenvolvimento desse tipo de tarefa. Isso poderá levá-lo a errar na execução de tarefas mais 

elaboradas, como podemos observar na análise de extratos de soluções apresentadas por esse 

estudante nas tarefas subsequentes. 

 A solução 3, apresentada na análise a priori, não foi exposta por nenhum dos estudantes 

que participam da presente pesquisa.  

 A solução 4, prevista na análise a priori, pode ser observada na figura 77, a seguir, 

apresentada por um estudante do Quinto Ano do Ensino Fundamental.  

 

FIGURA 77 - solução apresentada pelo estudante 21 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

O estudante demonstra não manter um bom 

relacionamento com o aspecto de estrutura.  

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

  

Nela podemos observar a dificuldade do estudante na relação pessoal com o aspecto de 

estrutura, mais especificamente com as regras, leis e propriedades da Aritmética, efetuando a 

diferença antes do produto, como determinado pelas propriedades estruturais das operações 

numéricas.  

Nas figuras 78 e 79, abaixo, temos extratos de resoluções próximas da solução 5 

apresentada na análise a priori. Aqui os extratos correspondem ao trabalho de estudantes de 
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anos escolares bem distintos, indicando que as dificuldades na relação pessoal com os aspectos 

analisados podem não ser superadas pelos estudantes. 

 

FIGURA 78 - solução apresentada pelo estudante 31 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 

O estudante demonstra não ter estabelecido 

relação pessoal com os aspectos de 

equivalência, estrutura e linguagem. 

FONTE: Extrato de protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 

FIGURA 79 - solução apresentada pelo estudante 29 do Oitavo Ano do Ensino Fundamental. 

 

Observamos a mesma solução apresentada 

agora por um estudante do oitavo ano do 

Ensino Fundamental. 

FONTE: Extrato de protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Essas soluções indicam que o estudante do Oitavo Ano não conseguiu superar a 

dificuldade relacionada à relação cultural da leitura e escrita, observada por Bosch e Chevallard 

(1999), em relação às propriedades estruturais das operações numéricas. Podemos observar que 

os extratos acima apresentados indicam que a resolução está próxima da forma com que é feita 

a leitura da expressão numérica. Isso poderia ser considerado compreensível para o estudante 

do Quinto Ano, visto que sua relação pessoal com esse saber ainda está sendo desenvolvida, 

mas não podemos dizer o mesmo em relação ao aluno do Oitavo Ano, uma vez que se espera 

que esse relacionamento já esteja ocorrendo há pelo menos dois anos. O mesmo se pode dizer 

em relação aos aspectos de linguagem e equivalência.  

 Podemos levantar aqui a hipótese de que alguns estudantes que enfrentam dificuldades 

no trabalho com esses aspectos no Quinto Ano parecem não conseguir superá-las, pelo menos 

até o Oitavo Ano, momento em que se espera seja feita a passagem da Aritmética para a 

Álgebra. Essa hipótese, no entanto, não pode ser comprovada nessa pesquisa, pois seria 

necessário acompanhar o mesmo grupo de estudantes durante quatro anos.     

 Na figura 80 a seguir, temos uma solução não prevista na análise a priori, desenvolvida 

por um estudante do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 
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FIGURA 80 - Solução apresentada pelo estudante 5 do Quinto Ano do Ensino Fundametal. 

 

 

A solução apresentada pelo estudante do quinto 

ano do Ensino fundamental, cujas anotações 

demonstram a falta de compreesão do 

significado dos objetos envolvidos, devido à 

dificuldade no relacionamento com os aspectos 

analisados. 

FONTE: Extrato de protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 

 Observamos que o estudante não compreendeu as propriedades estruturais das 

operações numéricas, desenvolvendo uma solução próxima ao “discurso oral” identificado por 

Bosch e Chevallard (1999). Podemos supor que esse discurso se sobrepõe à técnica, levando o 

estudante a registrar o cálculo efetuado mentalmente, sem atentar para as anotações 

relacionadas, aspecto e memória, reescrevendo a informação de forma equivocada, 

demonstrando ter dificuldade com os aspectos de equivalência da igualdade e linguagem. 

Assim, o estudante parece não perceber a existência de propriedades operatórias como a 

comutatividade que não é válida para a subtração.  

 

6.1.3.  Análise dos acertos da tarefa 1 a. 

 

 Na figura 81 a seguir, temos uma análise comparativa dos acertos na tarefa 1 a, ao longo 

dos anos ou séries escolares dos estudantes que participaram da pesquisa, o que parece indicar 

que os novos conhecimentos, mesmo que a longo prazo, sofrem altos e baixos, mas se integram 

à estrutura cognitiva dos estudantes.   
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FIGURA 81 – Análise comparativa dos acertos da tarefa 1 a ao logo da formação escolar na amosta estudada 

 

FONTE: O autor (2015).   

 

 Destacamos que as porcentagens de acertos acima descritos, bem como as apresentadas 

nas análises futuras, se referem aos estudantes que realizaram a tarefa proposta. Esse detalhe 

será relevante na análise da tarefa 2 d, onde a taxa de abstenção foi alta, ao contrário das demais 

em que essa taxa girou em torno de apenas 2% dos estudantes que responderam à pesquisa.  

Na análise do gráfico acima observamos a oscilação em relação a evolução dos acertos 

ao longo dos anos escolares. Destacamos a queda no porcentual de acertos do sétimo para o 

oitavo ano, momento em que se espera seja iniciada a passagem da Aritmética para a Álgebra 

escolar.  

A figura 82, a seguir, refere-se aos dados apresentados na figura 21, que corresponde à 

análise institucional das tarefas associadas a tarefa 1 a para os anos indicados no gráfico. 

 

FIGURA 82. Evolução das tarefas semelhantes à tarefa 1 a, equivalentes as do tipo 5 apresentada na tabela 21 

 

FONTE: O autor (2015).  
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 Ao comparar os gráficos apresentados nas figuras 81 e 82, ou seja, as relações pessoais 

dos estudantes que participaram da pesquisa, com as relações institucionais determinadas via 

livro didático, observamos que é dada pouca ênfase ao trabalho com as técnicas associadas à 

tarefa 1a, na relação institucional, no Sexto Ano, com uma leve retomada do trabalho no Oitavo 

Ano. Isso parece refletir na relação pessoal dos estudantes, pois verificamos por meio do gráfico 

da figura 81 que existe um aumento na porcentagem nos acertos da tarefa 1a para os estudantes 

do Quinto para o Sexto Ano, cuja frequência permanece constante entre o Sexto e o Sétimo 

Ano, após a redução do trabalho institucional, e um declínio na relação pessoal dos estudantes 

entre o Sétimo e Oitavo Ano. A partir desse ano a relação pessoal parece mais próxima do 

esperado, apesar de ainda aparecer um declínio no primeiro ano do Ensino Médio, ou seja, para 

esse tipo de tarefa é preciso mais tempo para que ela possa se naturalizar.  

 

6.1.4. Análise a priori das tarefas 1 b e 2b. 

 

As duas tarefas, que agora passamos a analisar, embora representem não-ostensivos 

diferentes, são na prática a mesma tarefa. Na expressão apresentada em 1 b temos um conjunto 

de ostensivos formados, de forma implícita, pela diferença de dois produtos dados pela 

expressão numérica 8 . 34 – 13 . 14, equivalente ao ostensivo numérico 90, já na tarefa 2 b, o 

conjunto de ostensivos é semelhante ao anterior e representado pela expressão 5. 8 – 3 . 4, que 

equivale ao ostensivo numérico 28. Nosso objetivo com a segunda tarefa é o de obter 

informações escritas que nos permitissem efetuar a comparação com os erros previstos na tarefa 

2 a, tarefa em que se propõe uma sequência com duas adições separadas por uma subtração.  

Como visto na análise da tarefa anterior as propriedades estruturais indicam que os 

produtos sejam efetuados antes da subtração, o que não ocorrerá na tarefa 2 a, pois as três 

operações envolvidas não exigem uma atenção sobre as propriedades estruturais. Na tarefa 2 a, 

que analisaremos ao final da que estamos agora apresentando, propomos a resolução da 

expressão 15 + 84 – 12 + 5. Por se tratar de uma expressão que envolve a diferença entre dois 

números, é necessário que o estudante fique atento para o fato de que essa operação não possui 

as propriedades comutativa e associativa, o que implica na necessidade da resolução sequencial 

da expressão proposta. Um dos possíveis erros esperados está relacionado à dificuldade na 

relação pessoal dos estudantes com as operações com os números inteiros levando-os a 

adicionar 12 a 5 o que conduzirá ao erro.  
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Por serem as tarefas 1 b e 2 b semelhantes, focaremos nossa análise na tarefa 1 b, pois 

as anotações dos estudantes são suficientes para a análise proposta. As possíveis soluções dessa 

tarefa estão representadas no quadro 5 abaixo, e são equivalentes para a tarefa 2 b. 

 

QUADRO 5 - Análise das possíveis soluções da expressão:      8 . 34 – 13 . 14 = 
Tipo de solução Solução Aspectos dominados / não dominados 

Solução 1 

esperada 
8 . 34 – 13 . 14 = 

272 – 182 = 90 
O estudante se relaciona com todos os 

aspectos analisados 
 

Solução 2 correta 
8 . 34 – 13 . 14 = 

272 – 13. 14 =  

272 – 182 = 90 

O estudante se relaciona com todos os 

aspectos analisados, mas apresenta 

dificuldade em relação ao aspecto de 

estrutura.  
 

Solução 3 com 

resposta correta 

8 . 34 – 13 . 14 =  

8 . 34 = 272 

13. 14 = 182 

272 – 182 = 90 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com o aspecto de linguagem e equivalência 

da igualdade 

Solução 4 

incorreta 

8 . 34 – 13 . 14 = 

272 – 13. 14 =  

259 .14 = 3626 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com o aspecto de estrutura 

Solução 5 com 

resposta correta 
8 . 34 – 13 . 14 =  

8 . 34 = 272 -13 . 14= 

272 – 182 = 90 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com os aspectos de equivalência e linguagem 

Solução 6 

incorreta 
8 . 34 – 13 . 14 = 

8. 21 .14= 

168 .14 =2352 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com o aspecto de estrutura 

FONTE: O autor (2015). 

 Na primeira solução espera-se que o estudante resolva simultaneamente os dois 

produtos, o que indicaria uma relação pessoal satisfatória com o aspecto estrutural das 

operações numéricas uma vez que esses produtos representam dois números distintos, ou seja, 

o valor de um não interfere diretamente no outro e é a diferença do da esquerda com o da direita 

que se deseja conhecer. 

 A segunda solução é semelhante à primeira, variando apenas pelo fato dos produtos 

serem efetuados em etapas diferentes. Esse tipo de estratégia indicaria uma dificuldade no 

relacionamento do estudante com o aspecto de estrutura das operações numéricas pela falta de 

percepção por parte dele de que os dois produtos representam números distintos. 

 A terceira solução é semelhante à segunda solução da tarefa anterior, com o estudante 

apresentando as mesmas dificuldades no relacionamento pessoal com os aspectos de linguagem 

e equivalência. 

Na quarta solução o estudante ainda não conseguiu estabelecer um relacionamento com 

o aspecto de estrutura como foi analisado na quarta solução da tarefa anterior. Nessa solução o 

estudante efetuou as operações sequencialmente, primeiro o produto de 34 por 8, a seguir a 
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diferença por 13, e por último, o produto por 14. Creditamos esse erro à fraca relação pessoal 

do estudante com o aspecto de leitura da Álgebra, deixando se influenciar pela estrutura de 

leitura e escrita, presente em nossa cultura, que é linear e sequencial, da esquerda para a direita, 

como destacam Bosch e Chevallard (1999) e Duval (2010). 

Para verificar essa hipótese, colocamos na segunda atividade, na tarefa 2a a expressão 

15 + 84 – 12 + 5. Acreditamos que isso nos permitirá comparar se o erro apresentado pelo 

estudante com a realização da solução aqui apresentada pode estar associado com a nossa 

estratégia de leitura. Buscando subsídio para essa comparação, incluímos na tarefa 2 b uma 

expressão semelhante a 1 b, solicitando aos estudantes que deixem registradas as etapas de 

solução, o que não necessariamente precisa ser feito na tarefa 1 b, como já analisados 

anteriormente.  

A quinta solução apresentada é semelhante a analisada na quinta solução da atividade 

anterior. A dificuldade com o aspecto de linguagem é evidente, com as anotações realizadas 

pelo estudante, 384 – 12 . 15 = 384 – 12  = 372 . 15 = 5580 evidenciando que ele não 

compreende a falta de coerência entre o que está indicado à direita e à esquerda do sinal de 

igualdade. O que evidencia a incompreensão do aspecto de equivalência, pois o estudante efetua 

primeiro a subtração, indicando o resultado como se houvesse equivalência.  

Na sexta solução, o estudante demonstra ter dificuldade com o aspecto de equivalência, 

pois efetuou primeiro a diferença, contrariando as regras e leis operatórias que o levariam a 

efetuar primeiro a multiplicação. Quanto aos demais aspectos, não se pode dizer que o estudante 

não mantenha um bom relacionamento com eles, uma vez que a sua solução está correta.   

  

6.1.5.  Análise a posteriori das tarefas 1 b e 2 b. 

 

 Da mesma forma que na análise a priori, focaremos nossa atenção na análise da tarefa 

1 b, desenvolvendo comparações com a tarefa 2 b, à medida que seja necessário. Na figura 83 

a seguir, temos um extrato da solução apresentada para a tarefa 1 b por um estudante do Quinto 

Ano do Ensino Fundamental.  
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FIGURA 83 - Solução apresentada pelo estudante 2 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

A solução apresentada na figura anterior reforça nossa hipótese de que os aspectos aqui 

considerados, de forma direta ou indireta, são trabalhados já no quinto ano do Ensino 

Fundamental. A anotação, por parte do estudante do resultado final, à direita da expressão, dá 

um indício da compreensão que o conjunto de operações indicadas por meio dos ostensivos 

numéricos e operacionais pela expressão dada é equivalente “igual” a 90.  

Na figura 84, a seguir, temos a segunda solução proposta na análise a priori. 

 

FIGURA 84 - Solução apresentada pelo estudante 19 do Quinto Ano do Ensino Fundamental 

 

Na figura 85 abaixo, temos a mesma solução proposta por um estudante do nono ano.  
 

FIGURA 85 - Solução apresentada pelo estudante 2 do Nono Ano do Ensino Fundamental. 

 

Ambas as soluções estão corretas, o que destacamos é a aparente falta de compreensão 

por parte dos estudantes quanto ao aspecto estrutural  das operações numéricas, notadamente 

para o estudante do Nono Ano, visto que desse já se espera que mantenha uma relação pessoal 

 

 

O estudante demostra ter um bom relacionamento com a técnica  

que está sendo desenvolvida em sala de aula. Destacamos as 

indicações das operações que serão realizadas, o que é feito com 

um traço abaixo delas e a indicação da resposta, à direita do sinal 

da igualdade, o que poderia caracterizar a compreensão do aspecto 

de equivalência. O estudante apresentou solução equivalente para 

a tarefa 2 b. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 

 

Nela observamos que o estudante efetuou os produtos 

separadamente, demonstrando uma relação  satisfatória  com as 

técnicas para realização desse tipo de tarefa. Entretanto, não se deu 

conta de que os dois produtos representam dois números distintos, 

podendo ser realizados simultaneamente, indicando a falta de 

compreensão sobre o aspecto estrutural das operações numéricas. A 

mesma solução foi apresentada pelo estudante para a tarefa 2 b. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante 

 

 

 

A solução ao lado foi apresentada por um estudante do nono ano e 

demonstra a mesma incompreensão do aspecto de estrutura 

observada na figura anterior. Esse estudante apresentou solução 

semelhante para a tarefa 2 b.  

FONTE:  Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 
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satisfatória à relação institucional trabalhada sobre esse aspecto durante pelo menos quatro 

anos. 

 Não observamos soluções como a terceira  prevista na análie a priori.  

Nas figuras 86 e 87 a seguir, apresentamos a solução apresentada pelo estudante 3 do 

quinto ano para as tarefas 1 b e 2b  próxima ao previsto na solução 3 da análise a priori. 

 

 

FIGURA 87  - solução apresentada pelo estudante 3 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 

O estrato ao lado indica a dificuldade do estudante no 

desenvolvimento da relação pessoal com as tecnicas 

relacionadas com a realização desse tipo de tarefa. Essa 

dificuldade será observada em outros extratos que 

analisaremos, extraído do protocolo apresentado pelo 

mesmo estudante.     

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

Como destacamos, nas figuras anteriores, o estudante utilizou a mesma técnica para 

resolver as tarefas 1 a, 2 a e 2 b, o que reforça nossa análise quanto ao relacionamento que esse 

mantém com os aspectos de memória, equivalência e linguagem, obtendo sucesso na realização 

das tarefas 1 a e 2b.  Isso nos permite levantar a hipótese da falta de reflexão, por parte do 

estudante, no desenvolvimento da tarefa, o que resulta na aplicação mecânica da técnica. Ou 

seja, o estudante não compreende realmente a tecnologia que fundamenta à técnica, o que 

justificaria seu erro na tarefa 1 b e acerto a tarefa 2b.  

Essa hipótese também é levantada por Chevallard (1989), quando discute o controle por 

parte dos estudantes na utilização das técnicas de operações com polinômios.  Segundo o autor, 

um ostensivo só existe dentro da instituição que o criou, associado a um não ostensivo que o 

fundamenta e permite justificar as técnicas que permitam sua manipulação. Entretanto esse 

caráter manipulativo dos ostensivos permite a sua existência fora de sua instituição sem a 

FIGURA 86 – Solução apresentada pelo estudante 3 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

O estudante apresentou solução semelhante para a tarefa 1 a. figura 

75, e para a tarefa 2 b, figura abaixo. Como observamos na análise 

a priori, o estundante apresenta dificuldades no relacionamento 

com os aspectos de linguagem e equivalência, o que conduziu ao 

erro na presente tarefa. 

 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 
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presença dos não-ostensivos a eles associados. Dessa forma o trabalho com um conjunto de 

ostensivos não garante o desenvolvimento dos não-ostensivos a ele associado.   

Acreditamos que seja esse o caso. O trabalho com as técnicas associadas à resolução 

das expressões numéricas, embora permita o desenvolvimento de relações institucionais ligadas 

aos aspectos aqui analisados é realizado dando ênfase apenas às técnicas manipulação desses 

ostensivos. 

 Na figura 88 a seguir, temos um erro previsto na quarta solução da análise a priori.  

 

FIGURA 88 - Solução apresentada pelo estudante 21 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

Observamos na figura anterior a mesma dificuldade na relação pessoal do estudante com 

o aspecto de estrutura analisado na solução 4, figura 77, da tarefa 1 a. Entretanto, ele acertou a 

tarefa 2b, como pode ser conferido na figura 89 a seguir. 

 

 FIGURA 89 - Solução apresentada pelo estudante 21 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

Na figura  ao lado temos a solução proposta para a tarefa 2 

b,  pelo mesmo estudante que apresentou a solução da figura 

88, para a tarefa 1 b. Isso nos leva a inferir a falta de reflexão 

dele em relação à técnica aplicada. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Acreditamos que essa diferença de execução da técnica para o mesmo estudante nos 

permite argumentar que ele executa a tarefa de forma mecânica, sem considerar as tecnologias 

envolvidas nela. Por se tratar de um estudante de quinto ano, podemos considerar como razoável 

a possibilidade de que ele não dispõe da tecnologia que justifica essa técnica, uma vez que a 

relação com essa tecnologia, e em seguida com a teoria que justifica a tecnologia, será 

construída ao longo de sua formação escolar. De forma explicita não encontramos nenhum 

 

Na solução ao lado o estudante resolveu sequencialmente a 

expressão, desprezando as regras operatórias da técnica em 

questão. Solução semelhante, por ele foi desenvolvida na 

solução da tarefa 1 a. 

Apresentaremos na figura 89 a solução desenvolvida por esse 

estudante,  para a tarefa 2 b, que parece confirmar o carater 

mecânico na  execução desse tipo de tarefa. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 



226 
 

 

extrato como o proposto na solução 5 da análise a priori. Na figura 90 a seguir, temos um 

extrato que apresenta uma solução aproximada. 

 

 
 FIGURA 90 - Solução apresentada pelo estudante 31 do Quinto Qno, do Ensino Fundamental. 

Da mesma forma que a análise desenvolvida para a figura 78, aqui podemos acompanhar 

o raciocínio “discurso oral” desenvolvido pelo estudante por meio de suas anotações, o que nos 

leva a considerar que ele apresenta dificuldade no relacionamento com o aspecto de estrutura, 

como também com os de linguagem e equivalência. 

 Nas figuras 91 e 92 a seguir, temos a solução desenvolvida pelo mesmo estudante do 

oitavo ano cujo extrato foi analisado na figura 79. 

 

FIGURA 91– solução apresentada pelo estudante 29 do oitavo ano do Ensino Fundamental. 

 

 

Analise da solução ao lado é a mesma realizada na  

figura 79 onde se observou que esse mesmo estudante  

já demontrava ter dificuldade na relação pessoal com os 

aspectos de estrutura e memória 

FONTE:  Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

Observamos, na figura acima que o estudante “esqueceu” de efetuar o produto por 14, 

demonstrando ter dificuldade no relacionamento com o aspecto de memória. Na figura 91 a 

seguir, temos a solução apresentada pelo mesmo estudante para a tarefa 2 b.  

 

FIGURA 92 – solução apresentada pelo estudante 29 do oitavo ano do Ensino Fundamental para a tarefa 2b 

 

 

A solução, ao lado reforça a dificuldade do relacionamento do 

estudante mencionado acima com os aspectos considerados. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

A dificuldade no relacionamento, por parte desse estudante com os aspectos de 

linguagem, equivalência e estrutura já tinha sido detectada na tarefa anterior, 1 a. Podemos 

 

 

O extrato, aqui analisado foi obtido a partir do protocolo do 

mesmo estudante, cuja solução foi analisada na figura 78 que 

utilizou a mesma estratégia para a tarefa 1 a, e 2 b. Isso permite 

inferir que ele não desenvolveu a relação pessoal esperada com 

as técnicas que permitem a realização desse tipo de tarefa.  

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 
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observar agora que ele também não mantém um bom relacionamento com o aspecto de 

memória, visto que não copiou todos os termos não utilizados e presentes na linha anterior em 

ambas as soluções. Nas considerações sobre o extrato da figura 88, dissemos que o estudante, 

por ser do Quinto Ano, poderia não ter estabelecido o relacionamento com as tecnologias que 

fundamentam a técnica desenvolvida. Entretanto, o mesmo não poderia ser dito sobre o 

estudante cuja solução foi apresentada nas figuras 91 e 92, visto que se trata de um estudante 

do Oitavo Ano, que se supõe deveria possuir uma relação institucional com essa tecnologia de 

pelo menos dois anos.  

A solução 6 da análise a priori não foi observada em nenhum protocolo coletado na 

presente pesquisa. 

 

6.1.6.  Análise nos acertos das tarefas 1 b e 2 b. 

 

Na figura 93 a seguir, temos uma análise comparativa dos acertos dos estudantes em relação às 

tarefas 1 b e 2b. 

FIGURA 93 - Análise comparativa dos acertos da tarefa 1 b e 2 b. ao longo dos anos escolares na amostra  

                        pesquisada 

 

FONTE: O autor (2015). 

 Observamos que essa evolução parece ser mais homogênea na tarefa 2b que na tarefa 1 

b. Em ambas ocorre queda na porcentagem de acertos, no Oitavo Ano do Ensino Fundamental, 

fato que aconteceu também com a tarefa 1 a. Podemos atribuir um melhor desempenho por 

parte dos estudantes na tarefa 2 b a dois fatores. Um ligado ao fato de ter sido solicitado que 

deixassem anotado as etapas utilizadas na resolução, o que exigiria um maior controle por parte 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Quinto Sexto Sétimo Oitavo Nono Primeiro Segundo Terceiro

Evolução dos acertos nas tarefas 1 b e 2 b

acertos 1b acertos 2b



228 
 

 

desses da execução da tarefa. Outro ligado à realização de três tarefas semelhantes a que está 

sendo executada, o que levaria à mobilização das regras operatórias e um aprimoramento da 

técnica, à medida que essas vão sendo utilizadas.  

Como já destacado, nessas tarefas temos a diferença entre dois produtos, logo o aspecto 

de estrutura das operações numéricas, apresenta-se com maior importância do que na anterior. 

Essa maior homogeneidade na evolução dos acertos dessa tarefa, principalmente na tarefa 2 b, 

parece indicar uma estabilização na relação pessoal do estudante com o aspecto de estrutura. 

Observamos também que a partir do Nono Ano temos uma porcentagem de acerto acima de 

60%, chegando próximo de 100% nas séries finais, o que nos levaria a considerar a hipótese de 

que é somente a partir do Nono Ano, pelo menos para essa amostra, que se pode garantir uma 

relação pessoal satisfatória do estudante com o aspecto das estruturas das operações numéricas.  

 

6.1.7. Análise a priori da tarefa 2 a. 

 

A presente tarefa tem por objetivo verificar a hipótese de que uma relação pessoal mal 

fundamentada sobre o aspecto das estruturas numéricas pode levar o estudante a errar na 

solução de tarefas que exijam a utilização desse tipo de estrutura. Procurando validar essa 

hipótese, propomos na tarefa 2 a, a expressão 15 + 84 – 12 + 5, em que temos um conjunto de 

ostensivos composto apenas por adições e subtrações, equivalente ao ostensivo numérico 92. 

As três operações que compõem essa expressão estão no mesmo nível de resolução e a presença 

de uma subtração coloca em questão duas situações bem distintas. A primeira, para estudantes 

do Quinto e Sexto anos, que mantêm relação pessoal apenas com o conjunto dos números 

naturais. Nesse caso, a presença da subtração restringe a resolução, visto que ela não admite a 

propriedade associativa, exigindo que as operações devam ser efetuadas na sequência em que 

são apresentadas. A segunda, para estudantes dos anos seguintes, que passam a manter uma 

relação pessoal com o conjunto dos Números Inteiros. Nesse caso a equivalência entre os 

ostensivos permitiriam considerar a expressão 15 + 84 – 12 + 5, como a sequência de somas 

(+15)+(+84)+(-12)+(+5) onde as propriedades operatórias da adição, associativa e comutativa, 

entre outras, passam a ser válidas.  

Cremos que um possível erro cometido pelo estudante efetuando as somas entre 14 e 84 

e entre 12 e 5, pode estar relacionado à dificuldade na relação pessoal com a regra operatória 

que exige a resolução da multiplicação ou divisão antes da adição. O conhecimento por parte 

do estudante de que existe uma prioridade de resolução de determinadas operações associada a 

dificuldade no relacionamento pessoal com as propriedades operatórias das operações 
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numéricas conduziria esse estudante ao erro.  Propomos essa tarefa com o objetivo de verificar 

essa hipótese, ou seja, para verificar se existe ou não essa relação, pretendemos comparar se 

existe correlação entre o erro, na realização dessa tarefa, com o acerto nas realizações das 

tarefas 1 b ou 2 b.  

 No quadro 6 a seguir, temos um resumo das possíveis soluções dessa tarefa. 

 

QUADRO 6 - Análise das possíveis soluções da expressão:      15 +84 – 12 + 5 = 
Tipo de solução Solução Aspectos dominados / não dominados 

 

Solução 1 esperada 
15 +84 – 12 + 5 = 

99 – 12 + 5 = 

87 + 5 = 

92 

 

O estudante se relaciona com todos os aspectos 

analisados 

 

Solução 2 correta 

15 + 84 – 12 + 5 = 

15 + 72 +5 = 

87 + 5 = 

92 

O estudante se relaciona com todos os aspectos 

analisados, principalmente com o aspecto da 

estrutura das operações numéricas. 

 

Solução 3 correta 

 

15 +84 – 12 + 5 = 

99 – 7 = 

92 

O estudante se relaciona com todos os aspectos 

analisados principalmente com o aspecto de 

estrutura das operações numéricas 

 

Solução 4 correta 

15 +84 – 12 + 5 = 

104 – 12 = 

92 

O estudante se relaciona com todos os aspectos 

analisados principalmente com o aspecto da 

estrutura das operações numéricas 

 

Solução 5 com 

resposta correta 

15 + 84 – 12 + 5 = 

99 – 12 = 

87 + 5 = 

92 

 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com os aspectos de linguagem e equivalência. 

 

Solução 6 com 

resposta correta 

15 + 84 – 12 + 5 = 

15 + 84 = 99 

99 – 12 = 87 

87 + 5 =  92 

 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com os aspectos de linguagem e equivalência. 

 

Solução 7 incorreta 

15 + 84 – 12 + 5 = 

99 – 12 + 5 = 

99 – 17 = 

82 

 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com o aspecto de estrutura 

 

Solução 8 incorreta 
15 + 84 – 12 + 5 = 

99 – 17 = 

82 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com o aspecto de estrutura 

FONTE: O autor (2015). 

 

 Esperamos que a maioria dos estudantes que realizarem corretamente essa tarefa, o faça 

usando a primeira solução proposta. Justificamos essa expectativa pela força da relação 

institucional dos estudantes com a estrutura leitura e escrita na linguagem natural, que é 

sequencial, da esquerda para a direita, como analisado no momento em que formulamos o 

aspecto de linguagem. 



230 
 

 

As soluções 2, 3 e 4 são esperadas para estudantes a partir do Sétimo Ano, momento em 

que passam a ter relação institucional com o conjunto dos Números Inteiros. As três soluções 

são aplicações da propriedade associativa da adição no conjunto dos Números Inteiros. Isso 

indicaria uma relação satisfatória desses estudantes com o aspecto de estrutura das operações 

numéricas. 

A solução cinco indicaria uma dificuldade do estudante em relação aos aspectos de 

linguagem e equivalência como já analisado na solução 2 da tarefa 1 a, o mesmo pode-se dizer 

da solução seis, como analisado na tarefa 1 b. 

As soluções 7 e 8 diferem apenas pela simultaneidade na resolução das adições. Em 

ambos os casos a segunda adição não poderia ser realizada antes da subtração, pois como já 

analisada, essa não é associativa, indicando que o estudante não mantém relação pessoal 

satisfatória com as propriedades das operações numéricas, ou seja, com o aspecto estrutural.  

 

6.1.8. Análise a posteriori da tarefa 2 a. 

 

Na figura 94, a seguir, temos o extrato da solução apresentada por um estudante do 

quinto ano do Ensino Fundamental, que desenvolveu a solução de acordo com o previsto na 

solução 1     

FIGURA 94– Solução apresentada pelo estudante 21 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 

Na solução ao lado o estudante aparenta um bom 

relacionamento com as técnicas de resolução desse 

tipo de expressão, entretanto não podemos 

esquecer que esse tipo de tarefa é específico e sua 

realização segue o esquema de leitura vigente em 

nossa cultura. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

Podemos considerar que para alunos do Quinto Ano a execução da tarefa pode ser 

considerada mecânica. Não poderíamos dizer o mesmo para estudantes de séries mais 

avançadas, como o da figura 95, a seguir, pois se espera que esses já tenham desenvolvido certo 

controle sobre a execução da tarefa, tomando como base a tecnologia que fundamenta essa 

técnica. 
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FIGURA 95 Solução apresentada pelo estudante 29 do Oitavo Ano do Ensino Fundamental. 

 

A dificuldade na relação pessoal do estudante que 

apresentou a solução ao lado, com os aspectos de 

equivalência e linguagem também ficou 

evidenciada nas tarefas 1a, 1b e 2a, analisada 

anteriormente, nos extratos das figuras 79, 91 e 92.  

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

A presente solução foi apresentada pelo mesmo estudante cujas soluções foram 

consideradas nas figuras 91 e 92 na análise das tarefas 1 b e 2 b e também na figura 79, tarefa 

1 a. Observamos que as dificuldades na relação pessoal com os aspectos de linguagem, 

equivalência e estrutura é a mesma nas cinco tarefas, indicando não haver uma melhora na 

relação pessoal do estudante com os aspectos analisados ao longo de sua formação. O aparente 

sucesso na realização da presente tarefa, visto que obteve o resultado correto e também o 

fracasso nas anteriores, parece reforçar a hipótese da dificuldade por parte dele em estabelecer 

uma relação pessoal com o aspecto de linguagem que o permitiria refletir sobre as anotações 

que está desenvolvendo, de forma a manter uma coerência lógica. 

Na figura 96 a seguir, temos um extrato da solução proposta por um estudante do oitavo 

ano, sétima série, próxima da proposta na segunda solução da análise a priori. 

 

FIGURA 96 – Solução apresentada pelo estudante 2 do Oitavo Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

Na solução ao lado o estudante demonstra se 

relacionar bem com todos os aspectos analisados, 

principalmente com o aspecto de estrutura das 

operações numéricas. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 
 

Nesta solução podemos observar que o estudante consegue manter certo controle das 

tecnologias envolvidas na técnica utilizada. Por ser um estudante do Oitavo Ano, já se relaciona 

com o conjunto dos Números Inteiros, aplicando de forma correta as propriedades associativa 

e comutativa da adição para esse conjunto, aspecto das estruturas das operações numéricas, 

registra corretamente a informação abaixo, aspecto de memória, e à direita da igualdade o valor 

da expressão, aspectos de equivalência e linguagem.   
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Na figura 97, a seguir, temos a solução apresentada pelo mesmo estudante do quinto ano 

do Ensino Fundamental, analisado nas figuras 75 e 86, referente à análise das tarefas 1 a e 1 b, 

que apresentou uma solução semelhante.  

 

FIGURA 97– Solução apresentada pelo estudante 3 do Quinto Qno do Ensino Fundamental. 

 

 

A solução ao lado, foi apresentada pelo mesmo 

estudante cujos extratos foram analisados nas figuras 

75, 86 e 87, mantendo a mesma estratégia de resolução 

e indicando as mesmas dificuldades em relação aos 

aspectos de estrutura, linguagem e equivalência 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 
 

Da mesma forma que na tarefa 1b, o estudante não obteve êxito na resolução dessa 

tarefa, realizando, como destacado na análise da tarefa 1 b, de forma mecânica, sem observar 

as propriedades envolvidas. Ele sabe que existe alguma regra de prioridade, mas por não ter 

um bom relacionamento com as propriedades estruturais das operações numéricas, executa na 

sequência incorreta, como pode ser observado nas duas tarefas em questão. O estudante efetua 

sequencialmente as operações da tarefa 1 b, figura 86, e a soma de 12 + 5 antes da diferença na 

tarefa 2 a, fatos que parecem confirmar nossa hipótese de que a falha no relacionamento com 

o aspecto de estrutura leva o estudante a errar na realização de tarefas que envolvem esse 

aspecto.     

Na figura 98, a seguir, temos a solução apresentada por um estudante do Segundo Ano 

do Ensino Médio.  

 

FIGURA 98 – Solução apresentada pelo estudante 2 do Segundo Ano do Ensino Médio.  

 

Na solução ao lado observa-se a dificuldade do 

estudante em relação ao aspecto de estrutura, que é 

aplicando de forma incorreta à propriedade 

associativa. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

Como previsto na solução 8 da análise a priori o estudante efetuou as adições 

desconsiderando, ou confundindo, as propriedades das operações numéricas. Observamos que 

esse estudante também errou a solução da tarefa 1 a em que comutou de forma incorreta a 

diferença entre 384 e 180. Porém apresentou solução correta para as tarefas 1 b e 2 b, da forma 

como prevista na primeira solução da análise a priori dessas tarefas. Isso parece confirmar 
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nossa hipótese de que a falha no relacionamento do estudante com o aspecto de estrutura das 

operações numéricas leva ao erro em expressões como a proposta na tarefa 2 a. 

 

 

6.1.9. Análise dos acertos na tarefa 2 a. 

 

A tarefa 2 a. pode ser considerada um caso bastante particular, pois a forma que a sequência de 

operações está proposta induz o estudante a acertá-la. Entretanto, estudantes que apresentem 

dificuldades na relação com as técnicas envolvidas na solução das mesmas, dependem da 

relação pessoal que mantém com os aspectos analisados, o que pode levá-los ao erro por 

motivos distintos e antagônicos. O primeiro motivo se deve ao fato de que a sequência de 

resolução segue a mesma lógica de leitura da linguagem natural. Isso, de certa forma, nos 

levaria a supor uma grande porcentagem de acertos. O segundo motivo, ao fato de termos uma 

diferença entre duas somas, o que pode induzir no estudante que não mantenha um bom 

relacionamento com o aspecto de estrutura das operações numéricas ao errar a sequência de 

resolução. Isso é esperado, pois o mesmo está aplicando de forma incorreta a regra que o 

produto ou quociente deve ser efetuada antes da adição. A evolução dos acertos nessa tarefa é 

apresentada na figura 99 a seguir. 

 

FIGURA 99- Análise comparativa dos acertos da tarefa2 ao longo dos anos escolares na amostra pesquisada. 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

 No gráfico apresentado acima observamos um alto índice de acertos, cerca de 55%, no 

Quinto Ano, caindo para cerca de 25 % no Sétimo Ano, a partir do qual se mantém estável, em 
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média 43 %. Cremos que o alto índice de acertos no Quinto Ano se deva ao fato de ser esse o 

momento em que os estudantes são apresentados a essa técnica e a queda nos anos seguintes 

pode ser motivada pela relação com a propriedade das operações que prevê que existem 

operações que devem ser efetuadas em primeiro lugar. Entretanto, cremos que a alta taxa de 

erros, no Sétimo Ano do Ensino Fundamental e no Primeiro e Segundo ano do Ensino Médio 

durante a execução dessa tarefa pode estar associada exatamente à propriedade acima citada e 

que foi o objetivo de sua proposição. Buscando compreender a relação dos erros na sequência 

de resolução desenvolveremos, a seguir, uma análise comparativa com as tarefas 1 b e 2 b. 

 

6.1.10. Análise comparativa evolução dos acertos nas tarefas 1b e 2b com o erro na 2 a. 

 

A comparação da evolução no erro na tarefa 2a em relação ao acerto nas tarefas 1 b e 2 

b pode ser observada na figura 100, a seguir. 

 

 

FIGURA 100 - Evolução do erro na sequência de resolução da tarefa 2 a comparado com o acerto nas tarefas 1 b  

                          e 2 b. 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

No gráfico acima podemos observar a evolução do erro na resolução da tarefa 2 a, 

considerando a sequência das operações envolvidas e do acerto nas tarefas 1 a e 2 b. Como 

citado na análise da tarefa 1b, uma das hipóteses que levantamos é a de que o estudante sabe 

que existem as prioridades estruturais das operações numéricas, mas não tendo estabelecido 

uma relação pessoal forte com ela, executa as operações de forma mecânica, o que o leva a errar 

na execução de tarefas como a 2 a. Buscando evidenciar a possível validade dessa hipótese, 
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desenvolvemos uma análise comparativa da dispersão nas tarefas 2a e 1b e nas tarefas 2 a e 2b, 

que apresentamos nas figuras 101 e 102 a seguir. 

 

FIGURA 101- Analise da relação entre o de acerto na tarefa 1 b e erro na tarefa 2 a.  

 

FONTE: O autor (2015). 

 

Figura 102 – Análise na relação entre o acerto na tarefa 2b e erro na tarefa 2 a. 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

Os gráficos representados nas figuras acima confirmam a validade da hipótese 

analisada, apresentando um índice de uma correlação linear de 0,80 na relação entre os erros 

em 2 a e acertos em 1 b e de 0,94, no erro em 2a a e acerto em 2b, ou seja, podemos considerar 
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que os erros na execução de tarefas semelhantes a 2 a estão diretamente associados à relação 

pessoal que o estudante mantém com as propriedades operatórias numéricas, o que de certa 

forma se reflete também na taxa de acertos da mesma tarefa. Enquanto a taxa de acerto oscila 

em torno de 43 %, as porcentagens dos erros, na execução dessa tarefa, aumentam, 

acompanhando a evolução dos acertos de tarefas semelhantes a 1 b e 2 b. 

 

6.1.11. Análise a priori da tarefa 2c. 

 

 A presente tarefa segue uma linha semelhante às anteriores, que têm por objetivo 

verificar se o conhecimento por parte do estudante das regras operatórias associadas ao aspecto 

de estrutura o leva a errar na sua execução. A expressão proposta é um conjunto de ostensivos 

numéricos, formado pela soma de 15 ao produto de 4 . 5 seguido da diferença do resultado da 

soma com 3.  

No quadro 7 abaixo temos as possíveis soluções dessa tarefa.  

 

QUADRO 7 - Análise das possíveis soluções da expressão:      15 + 4 . 5 - 3 = 
Tipo de solução Solução Aspectos dominados / não dominados 

 

Solução 1 esperada 
15 +  4 . 5 – 3 = 

15 + 20 - 3 = 

35 – 3 = 

32 

 

O estudante se relaciona com todos os 

aspectos analisados. 

 

Solução 2 correta 

15 +  4 . 5 – 3 = 

15 + 20 - 3 = 

32 

O estudante se relaciona com todos os 

aspectos analisados, principalmente com o 

aspecto da estrutura das operações numéricas. 

 

Solução 3 correta 
15 +  4 . 5 – 3 = 

12 + 20  = 

32 

O estudante se relaciona com todos os 

aspectos analisados, principalmente com o 

aspecto da estrutura das operações numéricas. 
 

Solução 4 com 

resposta correta 

15 +  4 . 5 – 3 = 

 4 . 5 =  20 

15 + 20 =35 

35 – 3 =32 

 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com os aspectos de linguagem e equivalência. 

 

Solução 5 com 

resposta correta 

15 +  4 . 5 – 3 = 

15 + 20  = 

35 – 3 = 

32 

 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com os aspectos de linguagem e equivalência 

da igualdade.  

 

Solução 6 incorreta 

15 +  4 . 5 – 3 = 

19 .5 - 3 = 

95 -3 = 

92 

 

O estudante não mantém um bom 

relacionamento com aspecto de estrutura das 

operações numéricas. 

 

Solução 7 incorreta 

15 +  4 . 5 – 3 = 

19 . 2 = 

38 

O estudante não mantém bom relacionamento 

com o aspecto de estrutura das operações 

numéricas. 

FONTE: O autor (2015). 
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Cremos que entre as soluções previstas acima apenas a duas últimas necessitam de um 

olhar mais aprimorado, visto que as demais já foram analisadas nas tarefas anteriores. Em 

ambas as soluções o estudante ainda não estabeleceu um bom relacionamento com o aspecto 

das estruturas das operações numéricas. Nelas o estudante desenvolveria as operações, 

desconsiderado a prioridade da multiplicação sobre a adição e subtração.  

 Na solução 6 temos uma situação em que o estudante também apresenta dificuldade em 

relação ao aspecto de linguagem, visto que executa as operações sequencialmente, da mesma 

forma que efetua a leitura e escrita na linguagem natural.  

 Já na sétima solução, percebemos que o estudante pode ter as mesmas dificuldades 

encontradas para aqueles que erram a sequência na tarefa 2 a, ou seja, efetuar a soma e a 

diferença antes do produto.   

 

6.1.12. Análise a posteriori da tarefa 2c. 

 

 Da mesma forma que na análise a priori focaremos nossa atenção na análise dos 

possíveis erros previstos nas duas últimas tarefas. Na figura 103, a seguir, temos um extrato 

com solução semelhante à prevista na solução 6. 

 

FIGURA 103 – solução apresentada pelo estudante 4 do Oitavo Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

Na figura ao lado, observamos que o estudante apresenta 

dificuldade na relação pessoal com os aspectos de 

equivalência e estrutura das operações numéricas. A 

solução por ele apresentada para as tarefas 1 a, 1b, e 2 b 

seguiu a mesma sequência de resolução, incorrendo na 

mesma falha identificada ao lado. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Como destacado no comentário ao lado da figura acima, a dificuldade na relação pessoal 

desse estudante com o aspecto de linguagem parece evidente. Das seis tarefas envolvendo 

expressões numéricas, ele acertou apenas a 2 a, cujo sucesso na realização está associado à 

realização sequencial das operações envolvidas, como considerado na análise a priori da 

respectiva tarefa. Destacamos também que dos protocolos obtidos, entre os que os estudantes 

que não obtiveram sucesso na realização dessa tarefa, o extrato acima foi um dos poucos cujas 

anotações se aproximavam da prevista na análise a priori da solução em questão. Em sua grande 

maioria os estudantes que apresentaram esse tipo de solução demonstraram outras dificuldades 
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no relacionamento com os aspectos aqui considerados, como podemos observar na figura 104 

a seguir. 

FIGURA 104 – solução apresentada pelo estudante 31 Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 

A maioria dos estudantes que não obtiveram sucesso na 

realização da presente tarefa usaram estratégias como a 

apresentada ao lado. Observamos que a solução 

semelhante à apresentada ao lado já foi indicada nas 

figuras 78 e 90, no protocolo do mesmo estudante. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Como já comentado na análise da figura 90, o estudante demonstra não ter desenvolvido 

uma relação pessoal satisfatória com os aspectos considerados para essa tarefa, o que parece 

nos indicar que essa dificuldade não é casual, mas retrata a relação que esse estudante mantém 

com os aspectos analisados. 

 Na figura 105 a seguir, temos um exemplo da solução apresentada por um estudante do 

Ensino Médio, como a prevista na solução 7. 

FIGURA 105 – solução apresentada pelo estudante 4 do Segundo Ano do Ensino Médio 

 

Na solução ao lado observamos que a dificuldade com o 

aspecto de estrutura das operações numéricas pode 

persistir ao longo da formação do estudante, chegando ao 

Ensino Médio. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 
 

No extrato acima o estudante parece ter estabelecido uma relação satisfatória com os 

aspectos de memória, linguagem e equivalência, falhando apenas no que se refere ao aspecto 

de estrutura. Isso reforça parcialmente a observação feita na análise da figura 102, de que os 

erros cometidos pelos estudantes não ocorrem de uma casualidade, fruto da falta de atenção por 

parte do estudante, mas podem estar relacionados à falha na relação pessoal que ele deveria ter 

desenvolvido ao longo de sua formação escolar.  A escolha desse extrato, em detrimento de 

outros, se justifica por permitir uma melhor argumentação sobre o comentário acima, ou seja, 

ao fato que o estudante em questão já deveria ter estabelecido uma relação satisfatória com os 

aspectos da Álgebra por estar no Segundo Ano do Ensino Médio e, portanto, manter relação 

institucional com os saberes relacionados às estruturas numéricas há pelo menos cinco anos.  

Buscando fortalecer o argumento anterior, nas análises a posteriori da tarefa 2 d. 

Voltaremos a analisar um extrato da solução apresentada pelo mesmo estudante para a tarefa 

2d. 



239 
 

 

6.1.13. Análise comparativa evolução dos erros na sequência de resolução nas tarefas 2 a 

e 2c. 

 

 Na figura 106 a seguir, apresentamos um gráfico onde se compara a evolução dos erros 

na sequência de resolução das tarefas 2 a e 2 c   

 

FIGURA 106 – Análise dos erros na sequência de execução das tarefas 2a e 2 c. 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

 Observamos na figura acima, que parece existir um comportamento contrário em 

relação à evolução dos erros na sequência de resolução nas tarefas 2 a e 2 c, que julgamos 

evidenciar a falha em relação ao aspecto das estruturas das operações numéricas. Enquanto na 

tarefa 2 a parece existir um crescimento no erro nos três primeiros anos, com uma oscilação 

média em torno de 50% nas demais séries, observamos para os mesmos anos diminuição dos 

erros na tarefa 2 c e oscilação média em torno de 20%. Ousamos afirmar, correndo o risco de 

estar errados, que a propriedade das estruturas das operações numéricas que determinam a 

execução da multiplicação antes da soma ou subtração leva o estudante, que não estabeleceu 

um bom relacionamento com esse aspecto, a errar na execução de tarefas semelhantes à 2 a. 

 Da mesma forma, poderíamos argumentar que o mesmo ocorre quanto aos acertos nas 

tarefas 1 b, 2 b e 2c, como parece ficar evidenciado no gráfico apresentado na figura 107, a 

seguir. 
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FIGURA 107- Análise dos acertos na execução das tarefas 1 b, 2 b e 2 c 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

 As três colunas parecem indicar a mesma tendência, sendo o índice de correlação linear 

na evolução dos acertos nessas tarefas de 0,84. 

 

6.1.14. Análise a priori da tarefa 2d. 

 

A presente tarefa tem por objetivo verificar a interação dos estudantes com quatro dos 

aspectos por nós definidos, memória, linguagem, estrutura das operações numéricas e 

equivalência da igualdade, por meio de uma expressão mais elaborada do que as anteriores. Da 

mesma forma que nas anteriores, temos um conjunto de ostensivos, representado pela expressão 

150 – [ ( 12 + 5) . ( 5 - 3) + ( 12 +9) ÷ ( 8 – 5) ] equivalente ao ostensivo numérico 109. De 

forma explicita41 temos a diferença entre 150 pela soma do produto da soma de 12 por 5 e a 

diferença entre 5 e 3 com o quociente entre a soma de 12 por 9 e a diferença entre 8 e 5.  

Por ser uma expressão que envolve muitas operações, temos muitas possibilidades de 

erros que podem ser cometidos durante a resolução, motivo pelo qual nos limitaremos a 

                                                           
41 Consideramos que as operações estão representadas na forma explicita, pois temos a diferença entre 150 e uma 

segunda expressão composta por uma soma de dois números representados pelo produto entre uma soma e uma 

diferença, entre parênteses e o quociente entre outra soma e diferença, também entre parêntese, o que difere, por 

exemplo, dos ostensivos nas tarefas 1 b e 2 b onde tínhamos a diferença de dois produtos, sem a indicação dos 

parênteses, por isso consideramos que estejam na forma implícita. 
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considerar, na presente análise, apenas as técnicas que poderiam levar ao sucesso na realização 

dessa tarefa, o que apresentamos no quadro 8 a seguir 

 

QUADRO 8 - Análise das possíveis soluções da expressão: 150 – [(12+5).(5-3)+(12+9)÷(8–5)]= 

Tipo de 

solução 
Solução Aspectos dominados / não dominados 

 

Solução 1  

150 – [(12+5).(5-3)+(12+9)÷(8–5)] = 

150 – [ 17 . 2 + 21 ÷ 3 ]= 

150 – [ 34 + 7 ]= 

150 – 41 = 

109 

O estudante se relaciona com todos os aspectos 

analisados, principalmente com o aspecto de 

estrutura das operações numéricas. 

 

 

Solução 2 

 

150 – [(12+5).(5-3)+(12+9)÷(8–5)] = 

150 – [ 17 . 2 + 21 ÷ 3 ]= 

150 – [ 34 + 21 ÷ 3 ]= 

150 – [ 34 + 7 ]= 

150 – 41 = 

109 

 

 

O estudante se relaciona com todos os aspectos 

analisados. 

 

 

 

Solução3 

150 – [(12+5).(5-3)+(12+9)÷(8–5)] = 

150 – [ 17 .(5-3) +(12+9) ÷(8-5) ]= 

150 – [ 17 . 2 +(12+9)  ÷ (8-5) ]= 

150 – [ 17 . 2 + 21  ÷ (8-5) ]= 

150 – [ 34 + 21 ÷ 3 ]= 

150 – [ 34 + 7 ]= 

150 – 41 = 

109 

 

 

O estudante se relaciona bem com a técnica e 

com os aspectos analisados. 

FONTE: O autor (2015). 

 As três soluções acima podem ser consideradas equivalentes, variando apenas quanto à 

habilidade do estudante em aplicar as propriedades operatórias das operações numéricas. O 

estudante que resolver usando a primeira solução demonstra ter uma ótima relação pessoal com 

essas propriedades, pois efetua as operações de mesmo nível simultaneamente. Na segunda 

solução o estudante demonstra manter uma relação pessoal satisfatória, com essas propriedades 

e com a técnica que permite a resolução da tarefa, entretanto não observa que o produto e o 

quociente na segunda linha poderiam ser efetuados simultaneamente, pois equivalem a dois 

ostensivos numéricos em que a obtenção de um não interfere no resultado do outro. 

 Na terceira solução o estudante demonstra ter relação pessoal satisfatória, com a técnica, 

mas indica certa dificuldade na relação com as propriedades, visto que efetuou uma operação 

de cada vez. 

 

6.1.15. Análise a posteriori da tarefa 2d. 

 

 Da mesma forma que na análise a priori, focaremos nossa análise das soluções 

apresentadas pelos estudantes nas principais dificuldades que observamos em relação aos 
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aspectos acima citados. Por esse motivo analisaremos apenas um caso em que o estudante 

obteve sucesso na realização da presente tarefa que apresentamos na figura 108 a seguir. 

 

FIGURA 108 - solução apresentada pelo estudante 16 do Sétimo Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

A solução ao lado foi desenvolvida por um estudante do 

setimo ano que demonstra ter uma relação pessoal 

satisfátoria com todos os aspectos aqui considerados. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Consideramos essa resolução importante para nossa tese, principalmente por se tratar de 

um estudante do Sétimo Ano do Ensino Fundamental, ano cujos conhecimentos trabalhados, 

segundo Chevallard (1984), estão diretamente ligados à passagem da Aritmética para a Álgebra. 

É no Sétimo Ano que, de acordo com os livros didáticos analisados, ocorre a introdução formal 

do conceito de equação, conhecimento que já vinha sendo trabalhado informalmente nos anos 

ou séries anteriores, como identificamos na análise desses livros.  

 É nesse momento também que os estudantes são apresentados ao conjunto dos números 

inteiros relativos, com a formalização de conceitos importantes para a Álgebra como os de 

oposto aditivo, multiplicativo, elemento neutro, da adição e da multiplicação, valor absoluto e 

valor relativo.  

 Assim, o fato de um estudante desse ano demonstrar manter uma relação pessoal que 

permite executar as operações consideradas simultaneamente reforça nossa hipótese de que esta 

relação já vinha sendo construída ao longo dos anos anteriores. Entretanto não podemos afirmar 

que a utilização dessa estratégia de resolução garante que o estudante tenha pleno domínio do 

aspecto de estrutura das operações numéricas. Chevallard (1999) destaca que a mecanização na 

realização das tarefas não garante que o estudante tenha estabelecido uma relação pessoal com 

o saber trabalhado que permita a esse compreender os aspectos envolvidos. Exemplo disso pode 

ser identificado nos protocolos apresentado por outro estudante do Sétimo Ano do Ensino 

Fundamental, mesma turma do estudante cujo extrato apresentamos na figura 108, que 

desenvolveu corretamente as tarefas 1 b e 2 b, mas não obteve sucesso na realização da tarefa 

2 a. 

Já observamos que as dificuldades no relacionamento com os aspectos aqui analisados 

podem não ser casuais, fruto da desatenção do estudante. Na figura 109 a seguir, apresentamos 
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um extrato da solução apresentada por um estudante do Nono Ano que nos permite reforçar 

essa tese. 

 

FIGURA 109 - Solução apresentada pelo estudante 2 Nono Ano  do Ensino Fundamental. 

 

 

O estudante que apresentou a solução ao lado acertou 

todas as demais expressões propostas em nossa pesquisa. 

Já análisamos, na figura 85 a solução por ele apresentada 

para a tarefa 1 b, em que efetuou os dois produtos em 

linhas diferentes, ocorrendo algo semelhante na solução 

ao lado. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 

 Como dito nas observações da figura 85, o estudante acertou as expressões 1 b e 2 b, 

que eram semelhantes em relação ao conjunto de ostensivos entre parêntese na segunda linha 

de resolução. Entretanto, o fato da segunda operação ser um quociente parece ter desequilibrado 

a relação que esse estudante mantém com o aspecto de estrutura das operações numéricas, 

levando-o a efetuar primeiro a soma e somente depois o quociente. Na análise da figura 85, o 

argumento por nós utilizado foi o fato de efetuar separadamente os dois produtos indicaria uma 

possivel falha no relacionamento do mesmo com o aspecto acima, o que parece se confirmar na 

solução da tarefa 2 d. 

 Reforçando o argumento acima, apresentamos na figura 110, a seguir, um extrato de 

solução apresentado por um estudante do Ensino Médio que em tese já deveria ter efetuado a 

passagem da Aritmética para a Álgebra.  

 

FIGURA 110 – Solução apresentada pelo estudante 4 do Segundo Ano do Ensino Médio 

 

A solução ao lado foi apresentada pelo mesmo 

estudante cujo extrato foi analisado na figura 105. 

Na análise citada, identificamos apenas a falha na 

relação pessoal desse estudante em relação ao 

aspecto de estrutura, entretanto como podemos 

observar, essa relação parece não estar bem 

estabelecida também com os demais aspectos. 

. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 
 

 Na análise da figura 105 identificávamos apenas a dificuldade na relação ao aspecto de 

estrutura, argumentado que aparentemente o estudante manteria um bom relacionamento com 

os demais aspectos.  Verificamos por suas anotações que ele não conseguiu reproduzir na 

segunda linha os ostensivos representados na tarefa proposta, uma vez que deixou de anotar os 

colchetes. Como destacado anteriormente, isso muda a informação trabalhada. Observamos 
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também que o estudante não respeitou a sequência operatória, possivelmente por não manter 

um bom relacionamento não só com o aspecto de estrutura, mas principalmente com o de 

linguagem, reproduzindo as técnicas de leitura presente em nossa cultura, que como já 

destacamos, é sequencial e da esquerda para a direita.  

 Ao analisar a segunda solução da tarefa 1 apresentada na figura 75, observamos que a 

estratégia utilizada pelo estudante trazia riscos que o levariam a fracassar no desenvolvimento 

de tarefas mais complexa como a 2 d. Apresentamos na figura 111, a seguir, a solução 

desenvolvida por esse estudante para essa tarefa.  

 

FIGURA 111- Solução apresentada pelo estudante 3 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

No extrato ao lado observamos a mesma estratégia de solução 

apresentada pelo estudante 3 do Quinto Ano, analisada nas 

figuras 75, 86, 87 e  97. Nas anotações podemos acompanhar 

a estratégia por ele desenvolvida, evidenciando a dificuldade 

com os aspectos aqui considerados. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 As dificuldades desse estudante em relação aos aspectos da Álgebra, considerados nessa 

tarefa, já foram discutidas nas análises das tarefas anteriores. Relembramos que este mesmo 

aluno obteve sucesso nas tarefas 1 a, 2 a e 2b, não ocorrendo o mesmo na tarefa 1 b. As 

anotações por ele realizadas nos permitem acompanhar seu modo de raciocínio, o que Bosch e 

Chevallard (1999) classificam como um discurso oral que antecede a execução da tarefa. 

Entretanto, essa forma de apontamento não permite ao estudante uma correta coordenação 

dessas informações, fazendo com que esse se perca no desenvolvimento dela, resultando no não 

desenvolvimento por parte desse estudante de uma relação pessoal com os aspectos 

considerados. Cremos que essa dificuldade pode se tornar um empecilho na passagem da 

Aritmética para a Álgebra.  

 Na figura 112, a seguir, temos um extrato da solução apresentada por um estudante do 

oitavo ano que demonstra dificuldade no relacionamento com os aspectos de linguagem, 

equivalência e estrutura. 
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FIGURA 112- Solução apresentada pelo estudante 2 Oitavo Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

A solução apresentada ao lado indica que o estudante não 

estabeleceu um bom relacionamento com os aspectos 

linguagem, equivalência e estrutrua. Destacamos que o 

mesmo estudante obteve sucesso na solução da tarefa 2 a, 

que analisamos na figura 96, em que aplicou a propriedade 

associativa para a adição no conjunto dos números 

inteiros relativos. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Observando a figura acima é possível evidenciar que, estabelece relação com as 

propriedades estruturais das operações numéricas não garante o bom relacionamento com essas 

propriedades. Percebemos as falhas nesse relacionamento já na transcrição da expressão no 

momento de sua resolução, trazendo um elemento, embora implícito, ou seja, o sinal positivo 

entre o colchete e o primeiro parêntese, que não estava na expressão original. Na segunda linha, 

o colchete desaparece e a soma de 12+ 9 sendo representado por (-3). Na terceira linha 

desaparece também o 150, que reaparece na penúltima linha. O produto de 17 . 2 é efetuado 

como soma. Percebemos claramente que o estudante não lê o que está escrevendo e nem o que 

havia escrito na linha anterior. Outros erros, envolvendo a aplicação da técnica que permite a 

resolução da expressão como aplicação de regras de operação com números podem ser 

observados, confirmando a falta de compreensão das anotações realizadas.  

 

6.1.16. Análise dos acertos na resolução das tarefas 2 d. 

 

  A análise das porcentagens de acertos da tarefa 2 d indica que a mesma evolução das 

demais tarefas, exceto a 2 a, que como analisamos, trata-se de um caso bastante particular.  Na 

figura 113 abaixo temos a evolução dos acertos na tarefa 2 d. 
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FIGURA 113 – Análise nos acertos da tarefa 2d ao longo dos anos escolares na amostra pesquisada. 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

 A presente tarefa é a mais complexa entre as apresentadas até o momento, é também a 

que parece indicar uma maior evolução, como veremos na análise geral, da mesma, que 

desenvolvemos na seção seguinte. Percebemos que existe um salto na porcentagem dos acertos 

do Quinto para o Sexto Ano, seguida de estabilização entre o Sexto e Nono Ano, dando um 

novo salto na passagem para o Primeiro Ano do Ensino Médio, passando de 32% para 72% de 

acertos. Observamos também um aumento no número dos que realizaram a tarefa proposta na 

passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio. Em média 70% dos estudantes do 

Ensino Fundamental e 95% do Ensino Médio realizaram a tarefa, o que parece indicar confiança 

por parte dos estudantes na relação pessoal que eles mantêm com os saberes relacionados a essa 

tarefa.  

 

6.1.17. Análise  dos acertos das tarefas ao longo dos anos escolares. 

 

 A atividade diagnóstica nos permite traçar a evolução da relação pessoal dos estudantes 

com os objetos relacionados aos aspectos da Álgebra ao longo da formação escolar.  Essa 

evolução pode ser acompanhada tanto na tabela 22, onde listamos a porcentagem de acertos das 

seis tarefas apresentadas, como na figura 114, em que apresentamos a evolução dos acertos nas 

quatro últimas tarefas. 
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TABELA 22 - Análise dos acertos das seis primeiras tarefas ao longo dos anos escolares na amostra  

                        pesquisada. 

Anos 1 a. 1b 2a 2b 2c 2d 

Quinto 30% 24% 55% 39% 46% 9% 

Sexto 55% 35% 43% 65% 60% 33% 

Sétimo 55% 52% 24% 69% 62% 28% 

Oitavo 42% 48% 50% 59% 57% 27% 

Nono 79% 95% 47% 79% 74% 32% 

Primeiro 69% 72% 38% 87% 78% 72% 

Segundo 92% 96% 38% 96% 88% 71% 

Terceiro 88% 100% 50% 88% 88% 88% 

Média de acertos 64% 65% 43% 73% 69% 45% 

FONTE: O autor (2015). 

 

 
FIGURA 114- Análise dos acertos da tarefa 2 ao longo dos anos escolares na amostra pesquisada.  

  
FONTE: O autor (2015). 

 

A análise dos dados apresentados nos leva a concluir que o número de acertos no que se 

refere à tarefa 2 a, ao longo dos anos escolares, flutua em torno de um valor médio de 43% de 

acertos, sendo observada uma queda significativa do Quinto para o Sétimo Ano, variando de 

55% no Quinto Ano para 24% no Sétimo Ano e voltando para 50% no ano subsequente. 

Comportamento semelhante observamos na Tabela 21, onde ponderamos sobre a relação 

institucional com tarefas equivalentes às propostas na presente análise por meio dos livros 

didáticos. Como consideramos na análise final da tarefa 1 a, esses dados podem nos ajudar a 

compreender a variação observada nos quatros primeiros anos. Isso nos permite formular a 

hipótese de que o relacionamento do estudante com as tarefas que levam ao desenvolvimento 
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dos aspectos da Álgebra interfere de forma direta na relação pessoal que os estudantes 

desenvolvem com essas tarefas e, consequentemente, com esses aspectos. 

A evolução nos acertos das tarefas 1 a, 1 b, 2 b e 2 c são semelhantes, aumentando do 

Quinto para o Sexto ano, estabilizando do Sexto para o Sétimo e tendo uma ligeira queda do 

Sétimo para o Oitavo. A partir daí a evolução é progressiva, com ligeiras oscilações.  

A tarefa 2d, por ser a mais complexa é a que apresenta a maior evolução, partindo de 

9% de acertos no quinto ano, atingindo 88% no terceiro ano do Ensino Médio, enquanto que as 

tarefas 2b e 2c apresentam queda do Sétimo para o Oitavo Ano, voltando a crescer em seguida.  

Como vimos, à passagem da Aritmética para a Álgebra se inicia no Sétimo Ano, com a 

introdução do conjunto dos Números Inteiros e das equações. Os dados nos permitem 

considerar que exatamente nesse momento existe uma diminuição na ênfase dada na relação 

institucional com os aspectos de memória, equivalência da igualdade, estrutura das operações 

numéricas e linguagem, como pode ser observado na tabela 21 e na figura 82. Isso parece refletir 

de forma direta no desempenho dos estudantes, como considerado na análise da tarefa 1 a. e 

observado na análise dos erros na sequência de resolução da tarefa 2 a. Essa diminuição no 

trabalho com os aspectos indicados acima parece gerar, em alguns estudantes, uma dificuldade 

em relação às propriedades estruturais, que levam ao erro na resolução de tarefas como a 2 a, 

que se não são superados ao longo de sua formação, como observado no caso do estudante 2 do 

Oitavo Ano e dos estudantes 2 e 4 do Ensino Médio, podem se tornar persistentes. 

 A relação com o aspecto de equivalência da igualdade parece não ter sido desenvolvida 

por alguns estudantes como demonstra a figura 95 do protocolo do estudante 29 do Oitavo Ano 

do Ensino Fundamental. Isso nos leva a concluir que existe a mecanização da técnica, o que 

dificulta a compreensão por parte dos estudantes da necessidade de reflexão sobre as anotações 

por eles desenvolvidas. 

A relação com os aspectos de memória e linguagem parecem se definir parcialmente no 

Quinto Ano do Ensino Fundamental, como demonstra as análises das figuras 73 e 85, 

apresentando pouca evolução ao longo dessa formação. Estudantes do Ensino Médio, como o 

estudante 4, demonstram dificuldade na relação com esses aspectos, aparentando desconsiderar 

as anotações que realizam como ficou evidenciado na figura 110 do extrato do estudante acima 

citado. Podemos considerar que a relação pessoal com a linguagem natural e a dificuldade em 

articular essa relação com a estrutura das operações pode ser encontrada na escrita dos 

estudantes, como foi possível observar nas figuras 75, 86, 87, 97 e 111 do estudante 3 do quinto 

ano e nas figuras 78, 90 e 104 do estudante 31 do mesmo ano. A compreensão dessa relação é 
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o que pretendemos desenvolver na análise da próxima atividade, em que solicitamos aos 

estudantes que escrevessem como se lê algumas expressões numéricas. A seguir apresentamos 

a análise dessa atividade.  

 

6.2. Análise da Tarefa três.  

 

 A terceira tarefa tem por objetivo analisar a relação pessoal dos estudantes com os 

aspectos de equivalência entre ostensivos, linguagem e estrutura. Nela solicitamos que os 

estudantes escrevam como se lê algumas expressões numéricas simples compostas por produtos 

de soma ou diferenças. Nessas expressões temos um ostensivo representado por um conjunto 

de ostensivos numéricos e operatórios cujas propriedades estruturais exigem um cuidado no 

momento em que se traduz para a linguagem natural de forma a evitar dupla interpretação, como 

veremos nas análises de cada uma das tarefas propostas. 

Com exceção do quadrado da soma, proposto para estudantes a partir do Sétimo Ano, 

as demais expressões são iguais para todos que participaram da pesquisa, com a clara intenção 

de verificar a forma que evolui a relação pessoal dos estudantes ao longo dos anos pesquisados. 

Desenvolvermos, a seguir, uma análise a priori, para cada uma das expressões 

propostas. Entretanto, os protocolos obtidos nos levaram a optar por uma análise posteriori 

conjunta para as três expressões, que será realizada na sequência da análise a priori. 

 

6.2.1. Análise a priori da tarefa três. 

 

 A tarefa proposta consiste em “traduzir” para os ostensivos em linguagem natural um 

ostensivo representado por um conjunto de ostensivos numéricos e operatórios cujos não-

ostensivos associados trazem consigo as propriedades estruturais das operações numéricas. Por 

exemplo, na expressão 5 .( 7 +  8) temos o produto de cinco com a soma de sete por oito. De 

forma implícita, a expressão acima é uma das possíveis formas de representação do ostensivo 

75, o valor, numérico, do ostensivo resultante dessa expressão. Nosso objetivo é o de verificar 

se o estudante, ao efetuar essa tradução, consegue passar as ideias que estão indicadas pelos 

não ostensivos, de forma precisa e sem dubiedades, descrevendo a estrutura numérica associada. 
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Essa tradução equivale a descrever os objetos não-ostensivos associados representados 

na expressão para o que podemos considerar a linguagem discursiva42 próxima à natural, 

fazendo uso de ostensivos diferentes, ou seja, trabalhando o aspecto de equivalência entre 

ostensivos, ou se esse desenvolve uma leitura linear da esquerda para a direita, como na leitura 

de um texto comum em linguagem natural. 

Observamos ainda como o estudante articula os diferentes registros ostensivos, em 

particular, como eles trabalham o fenômeno de extensão da oralização dos grafismos43, 

ressaltados por Bosch e Chevallard (1999), que colocam em evidência uma multiplicidade de 

relações entre ostensivos escritos e orais.  

 

Análise a priori da primeira expressão proposta na tarefa três. 

 

Como apresentado acima na expressão 5 .( 7 +  8) temos o produto de cinco com a soma 

de sete por oito. Esse ostensivo numérico, representado por um conjunto de ostensivos 

associados à não-ostensivos relacionado às operações numéricas, isto é, aos aspectos de 

estrutura das operações numéricas, pode ser traduzido em ostensivo equivalente em linguagem 

natural, se aproximando da estrutura dessa linguagem, como cinco que multiplica a soma entre 

sete e oito ou em formas mais elaboradas, como a citada inicialmente. Cremos que o bom 

relacionamento com esse aspecto é fundamental no momento da passagem da Aritmética par a 

Álgebra. Apresentamos no quadro 9, a seguir, as possíveis formas de leitura para essa 

expressão. 

 

                                                           
42Utilizamos a expressão linguagem discursiva para fazer distinção da linguagem natural, que como já analisado, 

pode estar carregada de dubiedades. 
43 Fenômeno de oralização dos grafismos: Segundo Bosch e Chevallard (1999), a pluralidade de representação 

ostensiva leva a necessidades práticas de representar ostensivos orais. Esse fenômeno, que os autores denominam 

de oralização dos grafismos, nos “conduz a olhar os sinais gráficos como escritas similares àquelas elaboradas 

pela notação escrita da língua (oral). Assim, por exemplo, a sequência de grafias  
1

0
)( dxxf  seria lida de uma 

maneira que parece familiar se pudéssemos apresentá-la em viva voz, mas que pareceria estranha em sua escrita 

fonética: ‘soma de zero a um de efe de x de x’”. (BOSCH e CHEVALLARD, 1999, p. 35, tradução nossa)  
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QUADRO 9: Análise das possíveis leituras da expressão 5 . (7 + 8 ) = 

Leitura Forma de leitura Aspectos dominados / não dominados 

Primeira Produto de cinco com a 

soma entre sete e oito 

As duas leituras ao lado indicariam que o estudante 

domina os aspectos analisados principalmente o 

aspecto estrutural. Segunda Produto de cinco com sete 

mais oito  

 

Terceira. 

 

Cinco que multiplica a 

soma de sete com oito 

Na leitura ao lado, indicaria que o estudante ainda não 

desenvolveu uma forte relação pessoal com o aspecto 

de linguagem, confundindo a operação a realizar com 

a estrutura representada. 

 

 

Quarta 

 

 

Cinco que multiplica sete 

mais oito. 

Na leitura ao lado, o estudante parece ter dificuldade 

em relação ao aspecto de linguagem, desenvolvendo 

uma leitura próxima da linguagem coloquial, embora 

busque enfatizar que cinco deve multiplicar o resultado 

da soma. 

 

 

 

Quinta 

 

 

Cinco vezes entre 

parênteses sete mais oito. 

No quadro ao lado o estudante desenvolve uma leitura 

próxima à linguagem natural em que procura indicar a 

soma como um número a ser obtido antes da 

multiplicação, mas parece desconhecer a terminologia 

matemática, evocando o ostensivo que representa a 

operação, que seria o não-ostensivo associado. 

 

 

Sexta 

 

Cinco vezes abre 

parênteses sete mais oito 

fecha parênteses. 

Na leitura ao lado o estudante demonstra ter 

dificuldade na relação pessoal com o aspecto de 

linguagem e, principalmente, com o de estrutura, 

desenvolvendo uma leitura seqüencial, relacionando 

todos os ostensivos envolvidos. 

Sétima Cinco vezes, sete mais oito. As leituras ao lado demonstram uma fraca relação do 

estudante com os aspectos de estrutura e 

principalmente com o de linguagem.  
Oitava Cinco vezes sete mais oito. 

FONTE: O autor (2015). 

 

Nas duas primeiras leituras, fica evidente uma relação pessoal satisfatória do estudante 

com os aspectos de estrutura e linguagem, uma vez que elas deixam claro se tratar do produto 

com o resultado de uma soma. Para tanto é necessário que ele observe a expressão como um 

todo, visualizando primeiro a estrutura aditiva, indicada dentro dos parênteses, como um único 

ostensivo que faz parte da estrutura multiplicativa. Ao traduzir essa informação o domínio do 

aspecto de linguagem leva à inversão dessa informação, anotando primeiro a segunda estrutura, 

o produto de cinco, e em sequência, com a soma entre sete e oito. 

Na terceira leitura “Cinco que multiplica a soma de sete com oito” indicaria que o 

estudante ainda não desenvolveu uma relação satisfatória com o aspecto de linguagem, 

principalmente com a terminologia própria, associada às operações numéricas. A expressão 

numérica representa um único não-ostensivo, logo temos um produto e ao usar o termo “que 

multiplica” está indicando uma operação a ser realizada. 

De forma semelhante à anterior, na quarta leitura “Cinco que multiplica sete mais oito” 

o estudante parece não abstrair as estruturas envolvidas, embora tente expressar que a soma 

deve ser efetuada antes da multiplicação. 
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Na quinta leitura “Cinco vezes entre parênteses sete mais oito” observamos uma 

tentativa do estudante em traduzir os ostensivos indicados na expressão para os ostensivos em 

linguagem natural. Ressaltamos que essa leitura está próxima à realizada para um texto comum, 

indicando uma dificuldade em relação ao aspecto de linguagem, mas dando indícios de manter 

uma relação pelo menos parcial com o aspecto de estrutura. 

Na sexta leitura “Cinco vezes abre parênteses sete mais oito fecha parênteses” o 

estudante traduz para os ostensivos em linguagem natural todos os ostensivos representados na 

expressão, indicando uma dificuldade não só com os aspectos de linguagem, mas 

principalmente com o aspecto de estrutura, visto que esse parece não compreender os não-

ostensivos associados. 

 Na sétima leitura “cinco vezes, sete mais oito” o estudante demonstra não manter relação 

satisfatória com os aspectos considerados, principalmente com o aspecto de linguagem. Nessa 

leitura, despreza a existência dos parênteses, que procura compensar separando o que seriam as 

duas operações a serem efetuadas por meio da vírgula. Isso nos leva a inferir a tentativa, por 

parte dele, de evidenciar a necessidade da realização da soma antes do produto, indicando uma 

relação pelo menos parcial com o aspecto de estrutura. 

 Na oitava leitura “Cinco vezes sete mais oitos” temos uma situação que podemos 

considerar como crítica em relação aos aspectos considerados. No que se refere ao aspecto de 

linguagem a tradução acima tanto pode indicar os ostensivos numéricos e operatórios, 

representados como o conjunto ( 5 . 7 ) + 8 ou ainda 5 . 7 + 8, que em última instância são 

equivalentes entre si e representado o ostensivo numérico 42, ostensivo diferente do numérico 

original que é 45. No que se refere ao aspecto das estruturas numéricas, a leitura acima 

desconsidera as estruturas multiplicativa e aditiva presentes na expressão, transcrevendo apenas 

e ainda parcialmente os ostensivos numéricos e operatórios, visto que despreza a presença dos 

parênteses, o que muda de forma significativa os não-ostensivos associados à expressão 

original. No que se refere ao aspecto de equivalência entre ostensivos, o estudante não consegue 

traduzir todos os ostensivos presentes na expressão para os ostensivos da linguagem natural. 

 

Análise a priori da segunda expressão proposta na tarefa três. 

 

A expressão (5 +3). (7 - 3) é um ostensivo formado pelo produto de uma soma por uma 

diferença. Cremos que a compreensão por parte dos estudantes de que esse produto é a última 

operação a ser efetuada na solução da expressão que subordina o produto aos resultados da 
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soma e da diferença44, indicaria um bom relacionamento tanto com o aspecto de estrutura como 

com o de linguagem. Apresentamos no quadro 10, a seguir, as possíveis formas de leitura para 

essa expressão. 

 

QUADRO 10: Análise das possíveis leituras da expressão (5+3).(7-3)= 
Leitura Forma de leitura Aspectos dominados / não dominados 

 

Primeira 

Produto da soma de cinco 

com três pela diferença de 

sete e três.  

A leitura ao lado indicaria que o estudante domina os 

aspectos analisados principalmente o aspecto 

estrutural. 

 

Segunda 

 

Produto da soma de cinco 

mais três pela diferença 

sete menos três. 

A leitura ao lado traz um indicativo de que o estudante 

domina os aspectos analisados, embora pareça não ter 

compreendido que a soma e a diferença, por ser o 

resultado da operação, torna desnecessária a indicação 

da operação. 

 

Terceira. 

A soma cinco e três 

multiplicado pela diferença 

entre sete e três.  

A leitura ao lado, indicaria que o estudante apresenta 

uma relação parcial com o aspecto de linguagem, mas 

demonstra ter dificuldade nessa relação, 

desenvolvendo uma leitura muito próxima da leitura 

natural. 

 

Quarta 

 

Cinco mais três entre 

parênteses, multiplicado 

por sete menos três entre 

parênteses. 

No quadro ao lado o estudante desenvolve uma leitura 

próxima à linguagem natural, procurando evidenciar a 

soma e a diferença como números a serem obtidos 

antes da multiplicação, mas parece desconhecer a 

terminologia matemática evocando o ostensivo que 

representa a operação, que seria o não-ostensivo 

associado. 

 

 

Quinta 

Abre parêntese cinco mais 

três fecha parênteses vezes 

abre parênteses sete menos 

três fecha parênteses 

Na leitura ao lado o estudante demonstra ter 

dificuldade na relação pessoal com o aspecto de 

linguagem e principalmente com o de estrutura, 

desenvolvendo uma leitura seqüencial, relacionando 

todos os ostensivos envolvidos. 

Sexta Cinco mais três, vezes, sete 

menos três. 

As leituras ao lado demonstram uma fraca relação do 

estudante com os aspectos de estrutura e, 

principalmente, com o de linguagem desconsiderando 

a presença de alguns ostensivos, no caso os parênteses. 
Sétima Cinco mais três vezes sete 

menos três. 

      FONTE: O autor (2015). 

 A primeira leitura “Produto da soma de cinco com três pela diferença de sete e três.” 

indica que o estudante mantém um bom relacionamento com os aspectos analisados. Na 

segunda leitura “Produto da soma de cinco mais três pela diferença sete menos três.” temos um 

indicativo de avanço na relação com esses aspectos. Entretanto, podemos identificar uma 

aparente dificuldade na relação pessoal com o aspecto de linguagem pelo reforço dado ao nome 

das operações a serem efetuadas antes da realização do produto. No entanto a informação 

indicada não induz a uma dupla interpretação, o que é fundamental nesse aspecto. 

                                                           
44 Consideramos que existe essa subordinação, visto que o não-ostensivo associado ao produto define que esse se 

dá entre dois números, que seriam resultado da soma entre cinco e três, e a diferença entre sete e três.  
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 Na terceira leitura “A soma cinco e três multiplicado pela diferença entre sete e três.” o 

estudante desenvolve uma transcrição próxima da linguagem natural, lembrando que o produto 

em questão se dá entre dois números obtidos por meio da soma e da diferença indicada, evitando 

assim a duplicidade na interpretação do que está transcrito, sugerindo um bom relacionamento 

com o aspecto de estrutura. 

 A quarta leitura “Cinco mais três entre parênteses, multiplicado por sete menos três entre 

parênteses.” É semelhante à maneira desenvolvida na quarta leitura da primeira expressão, ou 

seja, o estudante desenvolve a leitura como se tratasse de um texto comum. 

Na quinta leitura “Abre parêntese cinco mais três fecha parênteses vezes abre parênteses 

sete menos três fecha parênteses.” temos uma transcrição próxima à sexta leitura da primeira 

expressão, traduzindo para os ostensivos em linguagem natural todos os ostensivos 

representados na expressão. 

 Na sexta e sétima leitura “Cinco mais três, vezes, sete menos três.” e “Cinco mais três 

vezes sete menos três.” temos uma transcrição igual à sétima e oitava leitura da primeira 

expressão, desprezando a existência dos parênteses, que procura compensar, separando por 

meio da expressão “vezes” entre vírgula na quinta leitura, o que não ocorre na sexta leitura, o 

que pode gerar dupla interpretação, notadamente nessa última leitura entre o ostensivo 

representados e os ostensivos 5 + ( 3 . 7 ) - 3 e 5 + 3 . 7 – 3 que são equivalentes ao ostensivo 

numérico vinte e três.  

 

Análise a priori da terceira expressão proposta na tarefa três. 

 

Na expressão (5 +12)2 temos uma soma que está sendo elevada ao quadrado, equivalente 

ao quadrado de dezessete ou dezessete ao quadrado, ou seja o ostensivo numérico 289. Por ser 

a potência uma operação derivada da multiplicação, que por sua vez é derivada da soma, 

devemos conhecer primeiro o resultado da soma entre cinco e doze, o que está explicito pelo 

uso dos parênteses, ou seja, calculamos em função dos não-ostensivos associados aos ostensivos 

utilizados, para que a potência seja conhecida. 

Para garantir que a relação institucional com a operação potência de um número já tenha 

sido estabelecida, propomos essa expressão para estudantes a partir do sétimo ano, sexta série 

do Ensino Fundamental, visto que a introdução dessa relação se dá no decorrer do ano anterior, 
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garantindo dessa forma um desenvolvimento, pelo menos parcial da relação pessoal do 

estudante com esse conhecimento matemático.  

Apresentamos no quadro 11, a seguir, as possíveis formas de leitura para essa expressão. 

 

QUADRO 11: Análise das possíveis leituras da expressão (5+12)2= 

Leitura Forma de leitura Aspectos dominados / não dominados 

 

Primeira 

 

Quadrado da soma entre 

cinco e doze  

A leitura ao lado indicaria que o estudante domina os 

aspectos analisados, principalmente o aspecto 

estrutural. 

 

 

Segunda 

 
Quadrado da soma de cinco 

mais doze.   

A leitura ao lado indicaria que o estudante domina os 

aspectos analisados embora pareça não ter 

compreendido que a soma, por ser o resultado da 

operação, torna desnecessária a indicação da operação. 

 

Terceira. 

 

 

Quadrado de cinco mais 

doze entre parênteses 

A leitura ao lado, indicaria que o estudante apresenta 

uma relação parcial com o aspecto de linguagem, pois 

desenvolve uma leitura muito próxima da leitura 

natural. 

 

 

Quarta 

 

Abre parêntese cinco mais 

doze fecha parênteses ao 

quadrado 

Na leitura ao lado o estudante demonstra ter 

dificuldade na relação pessoal com o aspecto de 

linguagem e, principalmente, com o de estrutura, 

desenvolvendo uma leitura sequencial relacionando 

todos os ostensivos envolvidos. 

 

Quinta 

Cinco mais doze, ao 

quadrado. 

 

As leituras ao lado demonstram uma fraca relação do 

estudante com os aspectos de estrutura e, 

principalmente, com o de linguagem desconsiderando 

a presença de alguns ostensivos, no caso os parênteses. Sexta Cinco mais doze ao 

quadrado. 

         FONTE: O autor (2015). 

 

 Já desenvolvemos considerações para as cinco primeiras leituras na análise a priori das 

expressões anteriores, por isso nos dedicaremos à sexta leitura, onde cremos que a dificuldade 

no relacionamento com os aspectos analisados, de equivalência entre ostensivos, linguagem e 

estrutura são mais evidentes.  

A leitura “Cinco mais doze ao quadrado.” equivale à expressão 5 + 122, que é 

equivalente a 149. Essa transcrição tem como base a estrutura de leitura na cultura ocidental, 

que é linear, sequencial da esquerda para a direita. Bosch e Chevallard (1999) alertam que a 

visão cultural comum acredita existir, no caso das línguas naturais, uma rigorosa 

correspondência na leitura/escrita dos objetos ostensivos, mas como observamos, as 

propriedades relacionadas às estruturas das operações numéricas impedem o estabelecimento 

dessa correspondência. Já argumentamos nas expressões anteriores propostas nessa tarefa, 

“Cinco vezes sete mais oito” e “Cinco mais três vezes sete menos três.”, sobre a dualidade na 

tradução acima. Entretanto, a relação institucional do estudante com a estrutura de escrita e 
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leitura em nossa sociedade daria origem às interpretações que aqui descrevemos, gerando então 

as dubiedades consideradas. 

 

6.2.2. Análise a posteriori da tarefa três.  

 

Algumas observações se fazem necessárias visando a melhor compreender o momento 

em que a atividade foi elaborada e o momento em que se deu a análise a posteriori, ou seja, 

após a aplicação do teste. A primeira delas se refere ao enunciado da tarefa “Escreva como se 

lê a expressão”. Em conversas com colegas tanto da área matemática como de comunicação, 

percebemos que esse enunciado não garantiria nosso objetivo, visto que a leitura pode ser algo 

informal, não descrevendo necessariamente o objeto matemático imaginado. Outra observação 

se refere aos extratos obtidos nos protocolos apresentados pelos estudantes. Com raras 

exceções, as traduções eram muito próximas, o que nos levou a optar por uma análise a 

posteriori única, de forma a não torná-la repetitiva e otimizá-la. 

A análise que agora iniciamos parece demonstrar as dificuldades na relação pessoal dos 

estudantes, não só no que se refere à relação institucional com a escrita e leitura em matemática, 

como também em linguagem natural, como podemos observar nas figuras 115 e 116 a seguir. 

 

FIGURA 115.  Leitura apresentada pelo estudante 4 do Segundo Ano do Ensino Médio. 

 

Na tradução acima observamos as dificuldades na relação do estudante não só com o aspecto de linguagem 

da forma que aqui definimos, mas também com a culturalmente estabelecida, desenvolvendo uma leitura 

sequencial, da esquerda para a direita e desconsiderando a existência dos parênteses. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante.  
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FIGURA 116 - Leitura apresentada pelo estudante 2 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 
No protocolo acima temos um estudante do Quinto Ano que demonstra as mesmas dificuladades 

identificadas na figura 115.  

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Os extratos apresentados nessas duas figuras foram obtidos a partir de protocolos 

desenvolvidos por estudantes em anos ou séries bem distintas. O primeiro, apresentado na 

figura 115 é um estudante do Ensino Médio, logo, que mantém uma relação com a instituição 

linguagem há pelo menos nove anos. Entretanto, observamos que a relação pessoal por ele 

desenvolvida pode ser considerada equivalente à mantida pelo estudante do Quinto Ano do 

Ensino Fundamental, cujo extrato apresentamos na figura 116. Como considerado na análise a 

priori, ambos os estudantes demonstram não manter um bom relacionamento com os aspectos 

de linguagem, estrutura e equivalência entre ostensivos, visto que não conseguiram traduzir 

todos os ostensivos operatórios presentes na expressão numérica e os não-ostensivos associados 

a essa expressão. 

 Nas figuras 117 e 118 a seguir, temos o que podemos considerar uma ligeira evolução 

no que diz respeito ao aspecto da equivalência entre ostensivos, com os estudantes fazendo 

referência a presença dos parênteses.  

FIGURA 117.  Leitura apresentada pelo estudante 1 da Terceira Série do Ensino Médio. 

 

Na tradução acima observamos as dificuldades na relação do estudante com os aspectos analisados, pois 

ele desenvolve uma leitura sequencial, da esquerda para a direita, procurando dar ênfase à existência dos 

parênteses, o que pode indicar uma relação, pelo menos parcial, com o aspecto de estrutura. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Na figura 117 podemos considerar o início de uma relação pessoal do estudante com o 

aspecto de estrutura pela utilização, por parte desse, da expressão entre parênteses, indicando a 

necessidade de se efetuar a operação citada antes da multiplicação. Entretanto, a relação com o 

aspecto de linguagem parece não ter sido estabelecida, visto que o estudante não faz uso da 
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terminologia própria das operações numéricas. Além disso, a frase “entre parênteses cinco mais 

três vezes entre parênteses sete menos três também poderia ser representada pela expressão (5 

+ 3 .(7-3)), gerando então uma dubiedade nessa transcrição. 

 

FIGURA 118.  Leitura apresentada pelo estudante 10 do Quinto Ano do Ensino Fundamental. 

 
A tradução apresentada nesse extrato é semelhante à da figura anterior e demonstra a dificuldade da relação 

do estudante com o aspecto de estrutura. A leitura desenvolvida é sequêncial, com o estudante descrevendo 

todos os ostensivos presentes na expressão    

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

  

 

Na figura 118 temos um extrato de um estudante do Quinto Ano para o qual o aspecto 

de linguagem está muito próximo ao da linguagem coloquial, com a simples tradução dos 

ostensivos apresentados. Bosch e Chevallard (1999) alertam para a impressão que se tem que a 

relação entre o sistema de leitura e escrita ocorra de forma “natural”. Segundo esses autores 

essa relação parece ser tão óbvia de forma que “as técnicas que dependem desses ostensivos 

são trabalhadas primeiro por ostensão, de forma implícita, como se fossem claras e assim não 

necessitam justificativa (1999, p. 17, tradução nossa)”, isso conduz à expectativa de que os não-

ostensivos a elas associados sejam construídos à medida que as tarefas são realizadas, sem que 

seja necessário a interferência institucional, formalizando essa construção.  

As considerações acima reforçam nossa hipótese de que a relação institucional 

relacionada aos aspectos da Álgebra é estabelecida já nos anos iniciais, quinto ano do Ensino 

Fundamental, ou seja, com criança com idade a partir de 10 anos de idade. Dessa forma espera-

se fazer evoluir as técnicas e tecnologias relacionadas à manipulação dos ostensivos e a 

possibilidade de evocação dos não-ostensivos a elas associados até que seja possível introduzir 

a teoria que lhe dá suporte. 

 Nas figuras 119, 120 e 121, a seguir, podemos observar a evolução desse trabalho com 

ostensivos e não-ostensivos, embora, nem sempre apresenta o resultado desejado. 
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FIGURA 119 - Leitura apresentada pelo estudante 13 do Segundo Ano do Ensino Médio. 

 

Na leitura acima, observamos a dificuldade do estudante em relação à nomenclatura matemática. 

Observamos a preocupação por parte dele em indicar os não-ostensivos associados à adição e à subtração 

presentes na expressão, o que é realizado com sucesso na primeira expressão. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante 

 Na figura 119 acima, temos um extrato obtido a partir do protocolo desenvolvido por 

um estudante do Segundo Ano do Ensino Médio, que parece demonstrar essa evolução. 

Observamos a preocupação dele em dar ênfase à necessidade de se efetuar a adição antes da 

multiplicação, notadamente nas duas primeiras expressões pelo uso de expressões como cinco 

é multiplicado por sete somado com oito. Entretanto, é importante indicar a existência de uma 

dificuldade nessa formulação, já na segunda expressão, mas, principalmente, na terceira, com 

a transcrição, “cinco é somado com doze elevado ao quadrado” que equivale a 5 + 122, 

expressão diferente da originalmente proposta. 

 

FIGURA 120.  Leitura apresentada pelo estudante 10 da Primeira Série do Ensino Médio. 

 

A leitura acima foi apresentada por um estudante da primeira série do Ensino Médio, muito próxima à 

apresentada nas figuras 134 e 135. Entretanto, detacamos o que podemos considerar um início, tardio, da 

relação pessoal desse estudante com o aspecto de estrutrua na primeira expressão, na qual o ele enfatiza o 

resultado de sete mais oito usando com o termo soma.  

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante 

 

  

Na figura 120 temos um extrato obtido a partir do protocolo produzido por um estudante 

do Primeiro Ano do Ensino Médio, semelhante ao apresentado na figura 119. Entretanto, apesar 

da evolução observada na tradução da primeira expressão, observamos as mesmas dificuldades 

anteriores em relação às demais expressões, demonstrando que essa evolução, se existe, é muito 

pequena, podendo estar relacionada a outros saberes trabalhados ao longo da formação dos 

mesmos. 
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FIGURA 121.  Leitura apresentada pelo estudante 20 do Quinto Ano do Ensino Fundamental 

 

A leitura acima foi apresentada por um estudante do quinto ano e na primeira expressão  podemos observar 

a inversão da expressão na tentativa de enfatizar a soma como aprimeira operação a ser efetuada, indicando 

um início da relação pessoal com o aspecto de estrutura.  

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante 

  

Na figura 121 temos uma tradução que julgamos ser muito mais significativa dessa 

evolução, por se tratar de um estudante do Quinto Ano do Ensino Fundamental. Nela 

observamos a utilização dos não-ostensivos associados às estruturas das operações numéricas, 

notadamente a comutativa da multiplicação. Entretanto, a relação com esse saber institucional 

parece não ser suficiente para a evolução em relação ao aspecto de linguagem, encontrado na 

tradução da segunda expressão, para a qual o estudante demonstrou as mesmas dificuldades que 

os anteriores.  

 

6.2.3. Análise geral da tarefa três. 

 

 Bosch e Chevallard (1999) destacam que a relação pessoal com os saberes relacionados 

ao conhecimento matemático não é espontânea, mas, culturalmente construída. Um exemplo 

clássico desse tipo de construção pode ser identificado na formação do sistema de numeração 

utilizado em nossa cultura. A criança desde seu nascimento é estimulada a desenvolver o 

sistema de contagem por meio do qual ela identifica qual a sua idade, quantos são os seus 

amigos, entre outros controles que seu núcleo familiar julgar interessante. A construção dos 

ostensivos associados a essas ideias também é estimulada e caberá ao sistema escolar a 

formalização desses ostensivos, apresentando a essa criança o sistema de numeração posicional.  

Partindo desse princípio, pode-se esperar que o desenvolvimento progressivo dos 

aspectos relacionados à Álgebra aqui considerados: linguagem, equivalência entre ostensivos e 

estrutura das operações numéricas, também sejam construídos ao longo dessa formação, com a 

introdução das técnicas e tecnologias associadas a esses aspectos. Entretanto, com base nos 

dados obtidos nessa pesquisa, ressaltamos que essa evolução, se existir, parece ser tímida, 

ocorrendo de forma inconsistente e bastante lenta, mas não deixando de ser importante, como 

pode ser observado nos gráficos apresentados nas figuras 122, 123 e 124 a seguir.  
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FIGURA 122 – Leitura sequencial desconsiderando a exitência  do  parênteses ao longo dos anos ou séries  

           escolares na amostra pesquisada 

 

FONTE: O autor (2015). 

  

A figura 122 descreve como se desenvolve o comportamento da leitura nos diversos 

anos ou séries escolares das expressões “Cinco vezes sete mais oito” (expressão 1) e “Cinco 

mais três vezes sete menos três” (expressão 2) e “Cinco mais doze ao quadrado” (expressão 3). 

Esses dados evidenciam a dificuldade em relação ao aspecto de linguagem, não só da forma 

como definimos para essa pesquisa, mas também em relação à leitura de um texto em linguagem 

natural, visto que nessas leituras foram desprezados ostensivos importantes da expressão, no 

caso, os parênteses.  Excetuando-se o Nono Ano do Ensino Fundamental e Primeiro Ano do 

Ensino Médio, a taxa dessa forma de leitura foi superior a 45 %, para a primeira expressão, 

50% , para as demais expressões, com destaque para a terceira, que atingiu índice superior a 

70% a partir do segundo ano do Ensino Médio. 

 A leitura sequencial declarando todos os ostensivos presentes, o que inclui os parênteses, 

é apresentada na figura 123, a seguir. 
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FIGURA 123 – Leitura sequencial considerando a exitência  do  parênteses ao longo dos anos ou séries escolares  

            na amostra pesquisada. 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

Essa figura descreve como evoluiu as leituras “Cinco vezes entre parênteses sete mais 

oito” e “Cinco vezes abre parênteses sete mais oito fecha parênteses” para a primeira expressão, 

“Cinco mais três entre parênteses multiplicado por sete menos três entre parênteses” e “Abre 

parêntese cinco mais três fecha parênteses vezes abre parênteses sete menos três fecha 

parênteses” para a segunda expressão e “Cinco mais doze ao quadrado” para a terceira 

expressão. Assim, observamos, por meio do gráfico acima, o fenômeno inverso ao do gráfico 

anterior em relação ao Nono Ano do Ensino Fundamental e Primeiro do Ensino Médio.  Esses 

dois grupos de estudantes demonstraram maior habilidade no que se refere à leitura de acordo 

com o culturalmente estabelecido.  

Embora exista diferença significativa nas leituras analisadas nas duas figuras anteriores, 

elas demonstram a dificuldade quanto ao aspecto de linguagem e estrutura. Para melhor 

compreender essas dificuldades agrupamos as duas informações no gráfico da figura 124 a 

seguir.  
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FIGURA 124 – Leitura sequencial considerando ou não a exitencia  do  parenteses ao longo dos anos ou séries  

           escolares na amostra pesquisada. 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

Nesse gráfico observamos que é exatamente no Nono Ano do Ensino Fundamental e 

Primeiro Ano do Ensino Médio que a as taxas de variação aumentam, aproximando-se do valor 

máximo. Em particular, é no primeiro ano do Ensino Médio que atingimos 100%, o que 

demonstra a falta do estabelecimento da relação pessoal por parte dos estudantes com os 

aspectos considerados ao longo dos anos Escolares. 

 Dos cento e trinta e oito estudantes que responderam à pesquisa, apenas quatro 

demonstraram alguma habilidade na relação com o aspecto de estrutura, como pode ser 

observado nas figuras 117 e 118, os dois únicos casos que fizeram referência à soma estão 

relacionados à primeira expressão. Somente um deles, um estudante do Oitavo Ano, 

desenvolveu uma transcrição que se aproxima do aspecto estrutural para a segunda expressão 

com a leitura “cinco mais três vezes o resultado de sete menos três”. Apenas o estudante do 

quinto ano cujo protocolo foi analisado na figura 119 aplicou alguma propriedade que 

facilitasse essa leitura. 

 Como dito, espera-se que a construção da relação do estudante com os aspectos aqui 

considerados se dê ao longo de sua formação e para tanto a utilização frequente da termologia 

própria às operações numéricas é importante para essa construção. Na Tabela 23 a seguir, 

apresentamos um levantamento realizado em dois dos livros analisados, um destinado ao quinto 

e outro a sexto ano, ambos de Luiz Roberto Dante sobre a frequência de algumas terminologias 

associada às operações numéricas.  
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TABELA 23 – Frequência em que alguns termos relacionados às operações numéricas aparecem nos livros do 

quinto e sexto ano na obra do Luiz Roberto Dante. 

Termo Quinto Sexto 

Soma 23 30 

Diferença 14 12 

Produto 6 27 

Quociente 5 9 

FONTE: O autor (2015). 

 

 Cremos que esse breve levantamento nos dá uma visão, pelo menos parcial, da 

importância que nossas instituições atribuem à relação sobre a terminologia associada às 

operações numéricas, que espera ser desenvolvida pelos estudantes.  

 Observamos que o termo soma é o que aparece com maior frequência, trinta vezes no 

livro destinado aos estudantes do Sexto Ano e em sua grande maioria no momento em que está 

sendo apresentada a operação adição e suas propriedades. A utilização desses termos como 

parte de tarefas relacionadas ao desenvolvimento da linguagem45 identificadas na análise dos 

livros é muito baixa, sendo que no Sexto Ano, treze dessas tarefas foram propostas com esse 

objetivo, mas em nenhuma delas observa-se a preocupação de solicitar que o estudante escreva 

a adição correspondente.   

 

6.3. Análise da quarta tarefa. 

 

 Nessa tarefa solicitamos que os estudantes julguem se são verdadeiras ou falsas as 

igualdades (5 + 7)2 = 52 + 72 e 13 .  8 = 64 + 32 + 8. Nosso objetivo é o de verificar a relação 

pessoal dos estudantes com os aspectos de equivalência entre ostensivos e estrutura.  

 Para a proposta dessa tarefa tomamos como base a experiência do pesquisador em sala 

de aula, na qual com frequência obtém como resposta que a soma dos quadrados de dois termos 

é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Apoiamo-nos, também, na pesquisa 

histórica para a presente tese sobre a estratégia de multiplicação utilizada pelos escribas 

egípcios46 que não dispunham de algoritmos para efetuar o produto entre dois números. 

 

 

                                                           
45 Na análise dos livros didáticos, desenvolvida no capitulo 6, identificamos que a preocupação de trabalhar esse 

aspecto não sofre grandes variações ao longo dos anos ou séries escolares.   
46 Segundo Chevallard (1984), os gregos distinguiam duas Aritméticas; uma vulgar, ou logística, e outra filosófica. 

De acordo com o autor, os escribas não dispunham de um algoritmo prático para desenvolver produtos como 13 x 

8. Para tanto utilizavam duplicações de um dos fatores, por exemplo, do 8, gerando sequências como 8; 16; 32; 64 

..., ou seja 1 x 8; 2 x 8; 4 x 8; 8 x 8 .. Dessa forma, para efetuar 13 x 8 efetuavam a soma 8 x 8 + 4 x 8 + 1 x 8, que 

é equivalente a ( 8 + 4 + 1 ) x 8 ou seja 13 x 8 
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6.3.1.  Análise a priori da quarta tarefa. 

 

 Tarefa proposta para estudantes a partir do Sétimo Ano do Ensino Fundamental, tendo 

apenas duas possibilidades de resolução para cada um dos itens propostos. A igualdade é 

verdadeira ou falsa. Dessa forma a primeira igualdade (5 + 7)2 = 52 + 72 é falsa, pois (5 + 7)2 = 

122 = 144 e 52 + 72 = 25 + 49 = 74, obviamente diferente de 144, já a segunda é verdadeira e 

equivale ao método de “multiplicação por duplicação” utilizado pelos escribas egípcios como 

detalhado na nota anterior. 

 Pela natureza dos não-ostensivos envolvidos podemos considerar a primeira igualdade 

como de maior complexidade que a segunda por envolver a potenciação e suas propriedades, 

que como já analisado anteriormente, é derivada da multiplicação. Lembramos também que a 

propriedade relacionada à potência de um produto47 pode induzir o estudante ao erro, visto que 

nessa propriedade é válida a “distributiva” do expoente o que não é verdadeiro para a potência 

da soma ou diferença de dois termos.  

 Já a segunda igualdade, apesar de não ser comumente apresentada aos estudantes, pode 

ser facilmente verificada e equivaleria à aplicação da propriedade simétrica da equivalência nas 

expressões numéricas. Dessa forma, pode-se prever um maior número de acertos para a segunda 

igualdade que para a primeira. 

  

6.3.2. Análise a posteriori e geral da quarta tarefa. 

 

A natureza da tarefa não permite uma discussão mais aprofundada das respostas 

apresentadas pelos estudantes que se limitaram a responder se eram verdadeiras ou falsas as 

igualdades apresentadas, o que se solicitava no enunciado. A elaboração da tarefa não nos 

permitiu compreender os aspectos considerados, pois não foi solicitado ao estudante que 

justificasse a resposta. Entretanto, os dados obtidos nos permitem algumas observações 

importantes a partir da evolução da porcentagem dos acertos que apresentamos na figura 125 a 

seguir.  

 

 

 

 

                                                           
47 Na potência de um produto é válida a propriedade ( a .b )c = ac . bc 
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FIGURA 125 – Acertos em porcentagem na realização da tarefa 4 ao longo dos anos ou séries na amostra 

pesquisada. 

  

FONTE: O autor (2015). 

 

 A análise dos dados apresentados no gráfico acima nos permite observar que a previsão 

anterior de um maior acerto na segunda igualdade só pode ser observada a partir da Segunda 

Série do Ensino Médio. Nos demais anos a diferença, quando existe, é praticamente 

insignificante, como pode ser observado na figura anterior. Percebemos também a flutuação na 

porcentagem de acertos, principalmente para o quadrado da soma. 

 Como já anunciado, a estrutura da tarefa não nos permite uma melhor análise dos 

aspectos considerados, mas podemos considerar que a relação pessoal dos estudantes, pelo 

menos na amostra pesquisada, em relação ao aspecto de equivalência entre os ostensivos 

começa a se estabilizar a partir do segundo ano do Ensino Médio, como observado na análise 

dos acertos na segunda igualdade para essa tarefa.  

 Quanto ao aspecto de estrutura os dados parecem corroborar as conclusões anteriores 

quanto à dificuldade no estabelecimento dessa relação, como pode ser observado na forma com 

que evoluiu os acertos na primeira igualdade. Somente os estudantes do terceiro ano do Ensino 

ultrapassam 80% de acerto nesse item. 

 

6.4. Análise da Terceira/Quinta Tarefa 

 

 A presente tarefa, proposta em uma situação contextualizada, foi apresentada como 

sendo a terceira para os estudantes do Quinto e Sexto ano e como Quinta tarefa para os demais 

estudantes, sendo composta pelos seguintes problemas: 
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a) Quando Ana nasceu seu irmão tinha sete anos. Se a soma das idades dos dois é 35 

anos, qual a idade de Ana? 

b) A idade de Pedro é o dobro da idade de seu sobrinho Juca. Se a soma das idades dos 

dois é 39 anos, qual a idade de Pedro e Juca? 

 A solução dos problemas encontra-se no que Chevallard (1984) identificou como tarefas 

Aritméticas que podem ser algebrizadas, ou seja, elas podem ser realizadas tanto no quadro da 

Aritmética como no quadro da Álgebra.   

 Segundo esse autor, trata-se de um tipo de tarefa que era utilizada como estratégia para 

a introdução formal da Álgebra antes da reforma da Matemática Moderna, na França48.  

 Nosso objetivo, com essa tarefa é o de identificar a forma que evolui a relação pessoal 

dos estudantes com os aspectos de memória, generalização, linguagem, equivalência da 

igualdade, análise e estrutura ao longo dos anos escolares.  

 Devido à sua natureza, é esperado que a solução apresentada, à medida que avançam 

nos anos escolares, apresente um progresso gradual da solução Aritmética para a Algébrica, 

acompanhando a evolução desse conhecimento ao logo da formação dos estudantes.  

 Em função do tipo de tarefas propostas, desenvolvemos a seguir a análise a priori delas 

e em sequência a análise a posteriori e geral para compreender os resultados obtidos. 

 

6.4.1. Análise a priori da terceira/quinta tarefa: 

 

Consideramos a tarefa como pertencente ao quadro da Aritmética, pois para respondê-

la basta manipular numericamente os dados apresentados e assim obter sucesso na sua 

realização. Entretanto, essa resolução pode ser modelada algebricamente, obtendo uma equação 

de forma a permitir a aplicação das técnicas que leve a solução desse tipo de tarefa.  

A tarefa consiste na resolução de problemas e para que isso seja possível é necessário a 

leitura e interpretação de um pequeno texto cujos não-ostensivos explorados envolvem apenas 

estruturas aditivas. A primeira parte do enunciado: “Quando Ana nasceu seu irmão tinha sete 

anos”, equivale à idade de Ana adicionada de sete, e a segunda parte. “Se a soma das idades 

dos dois é 35 anos” equivale à soma das idades de Ana e seu irmão. Julgamos que isso facilitaria 

a resolução da tarefa por parte dos estudantes. Apresentamos no quadro 12, a seguir, possíveis 

soluções para o primeiro problema. 

                                                           
48A maior parte dos autores recorria a problemas como o utilizado na pesquisa usando como estratégica para uma 

exposição simples e clara, recordavam solução “por meios Aritméticos” e em seguida apresentavam a solução 

“Algébrica” (CHEVALLARD, 1984,  p. 53) 
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QUADRO 12: Possíveis soluções para o primeiro problema. 

Solução Solução Aspectos dominados / não dominados 

 

 

 

Primeira 

 

Se Ana tem sete anos a menos que seu 

irmão, retirando-se 7 de 35 temos o dobro 

da idade de Ana que dividido por dois 

dará sua idade. Ou seja: 

A idade de Ana é dada por (35 – 7)  2; 

logo 14 anos 

 

 

Solução utilizando o quadro da 

Aritmética é a mais econômica para esse 

tipo de tarefa, indicando uma relação 

satisfatótia por parte do estudante com o 

aspecto de linguagem e análise.  

 

 

 

Segunda 

Regra da falsa posição. 

 

Admitindo a idade de Ana como 10 anos 

teríamos: 

 

A idade de Ana mais a idade de irmão 

seria 10 + (10 +7) = 27, como a soma das 

idades é 35 está faltando 8 anos, quatro 

para cada irmão, logo a idade de Ana é de 

14 anos. 

 

Solução no quadro da Aritmética indica 

o início de uma relação de natureza 

funcional, visto que o irmão de Ana tem 

sete anos a mais que seria dada por: 

idade do irmão = idade de Ana + 7 

indicando o início do estabelecimento de 

uma relação pessoal do estudante com o 

aspecto da generalização, além de 

indicar uma relação pessoal satisfatória 

com os aspectos de linguagem e análise. 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira 

 

Tabela de dupla entrada que relaciona as 

idades de Ana e seu irmão de acordo com 

a condição do problema. 

 Ana irmão Total 

 

 

Idades 

2 

... 

10 

... 

x 

9 

... 

17 

... 

x+7 

11 

... 

27 

... 

35 

Relação funcional entre as idades no 

primeiro problema. 

Logo x + ( x+7) = 35 

 

Proposta por Duval (2012) a solução está 

no quadro aritmo-algébrico e consiste 

em montar uma tabela de dupla entrada 

em que a condição “tem sete anos a 

mais” é destacada. Isso permite a 

generalização da relação funcional que 

se estabelece entre as idades do irmão de 

Ana em relação à idade de Ana. A 

utilização dessa estratégia demonstra 

que o estudante possui uma relação 

pessoal satisfatória com os aspectos de 

memória, linguagem, equivalência, 

análise e generalização. 

 

 

 

 

 

 

Quarta  

 

Organizando os dados do problema em 

uma tabela. 

Ana Irmão Soma das idades 

10 17 27 

11 18 29 

12 19 31 

13 20 33 

14 21 35 

Solução por tentativas na solução do 

primeiro problema. 

Logo a idade de Ana é de 14 anos. 

. 

 

Proposta por Canjirano (2008) a solução 

está no quadro da Aritmética e consiste 

em montar uma tabela indicando as 

possíveis idades de Ana, de seu irmão 

com sete unidades a mais e a soma 

dessas idades. A solução está na linha 

em que a soma é o valor desejado. Pode-

se considerar como uma variação da 

regra de falsa posição e está diretamente 

relacionada à dependência funcional, 

indicando um aprofundamento com o 

aspecto de generalização, além de 

indicar uma relação satisfatória com os 

aspectos de linguagem e análise.  

 

 

 

Quinta 

 

 

Considerando a idade de Ana como sendo 

x temos a equação: 

x + (x+ 7) = 35, cuja resolução resulta em 

x = 14, logo a idade de Ana é de 14 anos.  

 

Solução no quadro algébrico, 

consistindo em modelar o problema por 

meio de uma equação e resolvê-la. 

Indica que o estudante mantém relação 

satisfatória com todos os aspectos 

considerados. 
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Solução Solução Aspectos dominados / não dominados 

 

 

 

 

Sexta 

 

 

Considerando a idade de Ana como sendo 

x e de seu irmão y temos o sistema:









35

7

yx

xy
 cuja resolução resulta em x 

= 14 e y = 21, logo a idade de Ana é de 14 

anos. 

 

Solução no quadro algébrico, 

consistindo em modelar o problema por 

meio de duas equações e resolver um 

sistema de duas equações lineares. 

Indicando que o estudante mantém 

relação satisfatória com todos os 

aspectos considerados, principalmente, 

com os de equivalência da igualdade e 

estrutura. 

 
        FONTE: O autor (2015). 

 

 

 O segundo problema para essa tarefa “A idade de Pedro é o dobro da idade de seu 

sobrinho Juca. Se a soma das idades dos dois é 39 anos, qual a idade de Pedro e Juca?” envolve 

duas estruturas operatórias dos Números Naturais. A primeira é a multiplicativa, representada 

pelos não-ostensivos associados ao dobro de um número, no caso expresso na primeira parte 

do enunciado da tarefa “A idade de Pedro é o dobro da idade de Juca”. A segunda é aditiva, 

expressa no enunciado por “Se a soma das idades dos dois é 39 anos”. Cremos que essas 

características criem um grau de dificuldade maior em relação à tarefa anterior.  

 Apresentamos no quadro 13, a seguir, possíveis soluções para o segundo problema. 

 

 

QUADRO 13: Possíveis soluções para o segundo problema. 

Solução Solução Aspectos dominados / não dominados 

 

 

 

Primeira 

 

Como a idade de Pedro é o dobro da idade 

de Juca temos que a soma das idades é o 

triplo da idade de Juca, logo basta dividir 39 

por 3, ou seja, a idade de Juca é de 13 anos 

e de Pedro o dobro de 13, ou seja, 26 anos. 

 

 

Solução no quadro da Aritmética, 

sendo a mais econômica para esse tipo 

de tarefa, indicando uma relação 

satisfatória por parte do estudante com 

o aspecto de linguagem e análise.  

 

 

 

 

 

Segunda 

 

 

Regra da falsa posição. 

 

Considerando a idade de Juca como sendo 

de 10 anos, Pedro teria 20 anos, e a soma 

das idades seria de 30 anos, ou seja 9 anos 

a menos que soma das idades de cada um. 

Repartindo essa diferença entre Pedro e 

Juca temos que Juca terá 13 anos e Pedro 26 

Anos. 

 

 

 

Solução no quadro da Aritmética, 

indicando o início de uma relação de 

natureza funcional, visto que Pedro 

tem o dobro da idade de Juca logo: 

idade de Pedro = 2 vezes a idade de 

Juca, marcando o início do 

estabelecimento de uma relação 

pessoal do estudante com o aspecto da 

generalização, além de indicar uma 

relação pessoal satisfatória com os 

aspectos de linguagem e análise. 

 

 



270 
 

 

Solução Solução Aspectos dominados / não dominados 

 

 

 

 

 

 

 

Terceira 

 

 

Tabela de dupla entrada que relaciona as 

idades de Pedro e Juca de acordo com a 

condição do problema. 

 Juca Pedro Total 

 

 

Idades 

2 

... 

8 

... 

x 

4 

... 

16 

... 

2x 

 

... 

24 

... 

39 

Relação de dependência funcional entre as 

idades. No segundo problema 

Logo x + 2x = 39 

 

Proposta por Duval (2012) a solução 

está no quadro aritmo-algébrico e 

consiste em montar uma tabela de 

dupla entrada em que a condição 

“Pedro tem dobro da idade de Juca” é 

destacada. Isso permite a 

generalização da relação funcional que 

se estabelece entre as idades do irmão 

de Ana em relação à idade de Ana. A 

utilização dessa estratégia demonstra 

que o estudante possui uma relação 

pessoal satisfatória com os aspectos de 

memória, linguagem, equivalência, 

análise e generalização. 

 

 

 

 

 

Quarta 

 

 

 

Organizando os dados do 

problema em uma tabela.  

Juca Pedro Soma das idades 

10 20 30 

11 22 33 

12 24 36 

13 26 39 

Tabela das tentativas no segundo problema 

Logo a idade de Juca é de 13 anos e a de 

Pedro 26 Anos. 

 

Proposta por Canjirano (2008) a 

solução está no quadro da Aritmética 

consiste em montar uma tabela 

indicando as possíveis idades de Juca, 

de Pedro e a soma dessas idades. A 

solução está na linha em que a soma é 

o valor desejado. Pode-se considerar 

como uma variação da regra de falsa 

posição e está diretamente relacionada 

à relação de dependência funcional, 

indicando um aprofundamento com o 

aspecto de generalização, além de 

indicar uma relação satisfatória com os 

aspectos de linguagem e análise.  

 

 

 

Quinta 

 

Considerando a idade de Juca 

como x temos a equação: 

3 x = 39, cuja solução é 13, logo 

Juca tem 13 anos e Pedro, que é o dobro 26 

anos. 

 

Solução no quadro algébrico 

consistindo em modelar o problema 

por meio de uma equação e resolvê-la. 

Indica que o estudante mantém relação 

satisfatória com os aspectos de 

linguagem e generalização. 

 

 

 

Sexta 

Considerando a idade de Juca 

como x e Pedro y temos o sistema de 

equações: 









39

2

yx

xy
cujas soluções são 

x = 12 e y = 26, logo Pedro tem 26 anos e 

Juca 13 anos. 

 

Solução no quadro algébrico, 

consistindo em modelar o problema 

por meio de duas equações e resolver 

um sistema de duas equações lineares. 

Indica que o estudante mantém relação 

satisfatória com todos os aspectos 

considerados 

FONTE: O autor (2015). 

 

As soluções apresentadas podem não ser únicas, mas são as que podem ser encontradas 

em nossas salas de aula, exceto a proposta de Canjirano (2008), que propõe uma solução 

Aritmética por meio de tentativas, e a de Duval (2012), que enfoca uma solução relacionada 

com as funções lineares.  

Considerando a primeira solução de natureza Aritmética do primeiro problema, 

observamos que ela pode ser considerada como uma solução direta e como destaca Chevallard 

(1984), econômica, visto que o raciocínio envolvido utiliza a oralidade primária, ou seja, não 
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necessita ser registrado. Ainda conforme o autor, essa possibilidade de solução, a Aritmética, 

dificulta o trabalho do professor no momento da passagem da Aritmética para a Álgebra, uma 

vez que o estudante não vê sentido em desenvolver uma nova estratégia, que por ele era 

considerada mais difícil e não necessária. Essa solução está associada ao aspecto operacional 

da igualdade, pois o sinal é utilizado para dar uma resposta imediata do cálculo apresentado.  

Na segunda solução em ambos os problemas, identificamos o aspecto memória que 

auxilia no desenvolvimento do raciocínio, com a utilização de apontamento, oralidade 

secundária, que permite o resgate da informação trabalhada. O quadro empregado nessas 

tarefas é o da Aritmética, utilizando o que se convencionou chamar de regra da falsa posição, 

que tradicionalmente era utilizada na solução de problemas antes do estabelecimento da 

Álgebra. Observamos que nela, além do aspecto de memória, aparecem também os aspectos de 

linguagem e equivalência da igualdade, pois para obter a resposta é necessário o registro da 

informação e os dois lados da igualdade devem ser equivalentes. Por exemplo, no primeiro 

problema temos que, se a idade de Ana fosse 10 anos então 10 + ( 10 + 7) seria igual a 27, como 

a  soma das idades é 35 devo somar 8 aos 27, sendo 4 para cada um dos irmãos. Raciocínio 

semelhante pode ser desenvolvido na solução do segundo problema. Se a idade de Juca é 10 

anos, então a idade de Pedro será 20 anos, cuja soma é 30 anos. Como a soma das idades é de 

39, temos que acrescentar 3 anos para Pedro e 6 para Juca. Logo a idade de Pedro é de 26 anos 

e a de Juca 13 anos.   

A terceira proposta de Duval (2012) considera o comportamento da variação enquanto 

função linear, utilizado os aspectos de memória, linguagem e equivalência e criando as 

condições para o estabelecimento do aspecto de generalização. 

A quarta solução, proposta por Canjirano (2008), se dá no quadro da Aritmética, pode 

ser considerada um aprimoramento da regra de falsa posição em que as informações são 

registradas, utilizando os aspectos de memória e análise e dessa forma obtendo a solução 

desejada, podendo auxiliar na introdução da generalização.  

A quinta e sexta soluções são desenvolvidas no quadro da Álgebra e já partem do 

pressuposto do domínio por parte do estudante dos aspectos considerados. Ambas as soluções 

exigem que o estudante generalize a idade considerada, representando-a por uma letra, 

utilizando dessa forma os aspectos de memória, linguagem e generalização. O aspecto de 

equivalência surge à medida que a tradução da tarefa, determinar a idade, equivale a escrever 

uma sentença matemática que expressa uma igualdade. O aspecto de estrutura é observado no 

momento em que temos a necessidade de representar uma das idades como função de outra, o 

que aparece de forma explícita na segunda solução. 
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6.4.2. Análise a posteriori da Terceira/Quinta Tarefa: 

 

Como dito na análise a priori a expectativa é que na medida em que os estudantes 

avancem nos anos escolares, eles desenvolvam uma forma de solução que se aproxime de uma 

solução algébrica com a utilização de modelagem do problema por meio de equações. Dessa 

forma, procuramos identificar como se daria a evolução da relação pessoal do estudante com 

esse tipo de representação e em relação a essa noção matemática.  

Na figura 126, a seguir, apresentamos a solução desenvolvida por um dos estudantes 

que errou a primeira tarefa, mas acertou a segunda utilizando uma solução próxima da primeira 

solução no quadro da Álgebra considerada na análise a priori.  

 

FIGURA 126 - Solução apresentada pelo estudante 3 do segundo ano do  Ensino Médio. 

 

Na solução acima o estudante busca a solução da primeira tarefa no quadro Aritmética e a segunda no 

quadro da álgera, demonstrando ter dificuldade com o aspecto de linguagem, não compreensão do 

enunciado do primeiro problema.  

FONTE: Extrato de solução apresentado pelo estudante. 

 

Podemos observar que esse estudante tem um bom desenvolvimento das habilidades na 

utilização dos aspectos da Álgebra destacados, notadamente no que se refere à equivalência da 

igualdade, visto que apesar de não indicar uma passagem intermediária, 3x = 39, consegue 

manipular essa equivalência, o que pode ser observado pela escrita, 13
3

39
 x , mesmo com 

uma falta de organização. Entretanto, ao realizar a primeira tarefa não tem sucesso na obtenção 

da idade de Ana, pois se limitou a efetuar a diferença entre trinta e cinco e sete concluindo que 

a idade de Ana é de vinte e oito, como fica claro na resposta apresentada. Isso nos leva a levantar 

as seguintes hipóteses: 

- O estudante não compreendeu o enunciado interpretando que Ana tinha sete anos a 

mais que seu irmão, o que evidentemente não está de acordo com o enunciado. 
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 - O estudante compreendeu o enunciado e buscou a solução Aritmética, efetuando a 

diferença entre trinta e cinco e sete. Entretanto parece ter ocorrido uma perda de conexão entre 

o momento em que leu e interpretou o enunciado e o momento em que estava realizando a 

tarefa. 

De qualquer forma, podemos considerar que o objeto inicial se perdeu durante a 

realização da tarefa, com o estudante não lembrando que trinta e cinco era a soma das idades 

dos dois irmãos e Ana tinha sete anos a menos que seu irmão. Observamos aqui que Chevallard 

(1984) destaca que fazer uso de anotações, que permitam seu resgate durante a realização das 

tarefas, o que denominamos de aspecto de memória, possibilita o tratamento da informação, 

sem que se perca de vista o objeto trabalhado. Isso nos conduz a considerar essa estratégia como 

importante na formulação da linguagem algébrica.  

Os estudantes que obtiveram sucesso na resolução da primeira tarefa no quadro da 

Aritmética o fizeram de acordo com a primeira solução prevista na análise dessa questão.  

Apresentamos, na figura 127, a seguir, uma solução na qual se pode acompanhar o 

raciocínio desenvolvido por um dos estudantes.   

 
FIGURA 127 - Solução apresentada pelo estudante 2 do segundo ano do Ensino Médio. 

 

Na solução acima o estudante desenvolve a primeira tarefa no quadro aritmético e a segunda no quadro da 

Álgebra. Observamos, por meio das antações o papel do aspecto de memória no desenvolvimento da primeira 

tarefa, para o qual podemos acomparnhar o raciocínio do estudante na solução da tarefa. 

FONTE: Extrato de solução apresentado pelo estudante. 

 

Não se pode dizer que o estudante que resolveu a primeira tarefa apresentada na figura 

127 acima tenha utilizado o quadro da Aritmética por falta de instrumental algébrico. O 

domínio desse instrumental fica claro na resolução da segunda tarefa, realizada com sucesso. 

O aspecto de memória, generalização, equivalência, linguagem e estrutura estão evidentes nessa 

solução. O estudante traduz o problema por meio de uma equação, aspecto de generalização 

dos números e linguagem. Efetua com sucesso a soma de 2x com x, aspecto de generalização 

das operações numéricas e anota expressão equivalente, 3x = 39, na linha subsequente, aspecto 



274 
 

 

de memória. Divide o lado direito da igualdade por três, aplicando a operação inversa da 

multiplicação, aspecto de equivalência e estrutura. Podemos atribuir à solução da primeira 

tarefa de forma direta como previsto na análise da tarefa obtendo a vantagem da economia que 

esse tipo de solução apresenta.  

Uma solução algébrica para obter a idade de Ana, próxima à apresentada na primeira 

solução da análise a priori para a tarefa A no quadro da Álgebra, pode ser observada na figura 

128, a seguir. Podemos considerar que a tradução do problema não ocorreu exatamente como 

o proposto pelo enunciado da tarefa, o que nos leva a levantar a hipótese de que o estudante 

utilizou-se parcialmente da estratégia Aritmética, ao efetuar a diferença entre 35 e 7. Entretanto, 

estabeleceu uma igualdade com o dobro de x. Provavelmente, considerou o valor de x como 

sendo a idade de Ana. A resolução das duas tarefas indica o domínio dos diferentes aspectos 

conforme análise desenvolvida para a solução da figura 127.   

 

FIGURA 128 -  Solução apresentada pelo estudante 7 do primeiro ano do Ensino Médio. 

 

Na solução acima o estudante desenvolve ambas as soluções no quadro da Álgebra. Observamos, a 

habilidade na relação com o aspecto de linguagem na expressão proposta para o primeiro problema. Se o 

irmão de Ana tem sete anos a mais que ela, então retirando sete da soma das idades temos o dobro de sua 

idade, logo 35 – 7 = 2x. 
FONTE: Extrato de solução apresentado pelo estudante. 

 

 

Na figura 129, a seguir temos um exemplo de solução no quadro algébrico em que o 

estudante não obteve sucesso na resolução da primeira tarefa.  

 

 

 

 

 



275 
 

 

FIGURA 129 - Solução apresentada pelo estudante 6 do segundo ano do Ensino Médio. 

 

A solução proposta por esse estudante indica que ele possui uma relação satisfatoria com os aspectos aqui 

analisados, embora demonstre dificuldade em relação aos aspectos de linguagem e generalização.  

FONTE: Extrato de solução apresentado pelo estudante. 

  

Ao traduzir o problema para a representação simbólica o estudante separou, 

incorretamente, o problema em duas partes. Na primeira parte, o quanto a idade do irmão excede 

a idade de Ana. Na segunda parte, a soma das idades dos irmãos. Na tentativa de responder a 

primeira questão utilizou a primeira parte do sistema desprezando a segunda. Observamos que 

o aspecto memória não foi corretamente utilizado, o que poderia ser justificado pela falta de 

conexão entre as duas expressões obtida. 

Na figura 130, a seguir, temos uma solução na qual o aspecto estrutural da Álgebra é 

evidente.  Nas duas tarefas o estudante separou o problema em duas partes, a idade do irmão 

em relação à idade de Ana e a soma das idades dos irmãos. O aspecto memória está claro, o 

estudante não necessita mais se reportar ao texto para solucionar os problemas, basta aplicar as 

propriedades das estruturas algébricas. Se i = 7 + a, então em a + i = 35 temos a + ( 7 + a) = 35.  

 

FIGURA 130 -  Solução apresentada pelo estudante 1 do segundo ano do Ensino Médio.  

 

A solução proposta por esse estudante indica que ele possui uma relação excelente  com os aspectos aqui 

analisados, principalmente com  os aspectos de generalização e estrutura.  
FONTE: Extrato de solução apresentado pelo estudante.  
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Referindo-nos a Chevallard (1984), observamos que a Álgebra potencializa a resolução 

de tarefas relacionadas à solução de problemas. Ao traduzir o problema para a linguagem 

simbólica os tratamentos dados às informações representadas ficam facilitados, pois as 

informações podem ser resgatadas com grande rapidez. 

 

6.4.3. Análise geral da terceira /quinta tarefa. 

 

Os resultados contrariam a premissa de que o primeiro problema, por trabalhar apenas 

com estrutura aditiva, seria de solução mais simples que o segundo, que envolvia também 

estrutura multiplicativa. Isso pode ser observado na figura 131, a seguir, onde podemos verificar 

que, exceto no Quinto e Sétimo Ano do Ensino Fundamental e Segundo ano do Ensino Médio, 

a taxa de acerto do segundo problema foi maior que do primeiro.  

 

FIGURA 131 - Acertos em porcentagem na resolução dos problemas ao logo dos anos escolares 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

Uma possível hipótese pode estar exatamente no fato de a estrutura aditiva ser mais 

simples que a multiplicativa e dessa forma os estudantes tentaram a solução através do discurso 

oral no primeiro problema, como pode ser observado na figura 127, levando a uma menor taxa 

de acertos. Cremos que uma evidência que dá suporte a essa tese pode ser encontrada na Tabela 

23, a seguir. 
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TABELA 24 – Comparação das estratégias de solução dos estudantes que acertaram a resolução 

dos problemas proposto na presente pesquisa. 
Problema a 

Quadro Quinto  Sexto Sétimo Oitavo Nono Primeiro  Segundo Terceiro 

Aritmético 9,1% 10,0% 7,0% 4,5% 10,5% 21,9% 25,0% 0,0% 

Algébrico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,1% 20,9% 0,0% 

Apenas resposta 3,0% 10,0% 3,4% 6,8% 15,8% 0,0% 16,7% 25,0% 

Total de acertos 12,1% 20,0% 10,4% 11,3% 26,3% 50,0% 62,6% 25,0% 

Problema b 

Aritmético 9,1% 17,5% 3,5% 11,4% 21,1% 34,4% 0,0% 0,0% 

Algébrico 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 50,0% 

Apenas resposta 3,0% 12,5% 0,0% 18,2% 31,4% 25,0% 0,0% 25,0% 

Total de acertos 12,1% 30,0% 3,5% 29,6% 52,5% 84,4% 50,0% 75,0% 

FONTE: O autor (2015). 

 

Os dados apresentados na tabela acima indicam que a partir do primeiro ano do Ensino 

Médio os estudantes procuram algebrizar as soluções dos problemas, sendo que a partir do 

segundo ano todos os estudantes que acertaram a solução do segundo problema e apresentaram 

a solução, o fizeram no quadro da Álgebra.   

 

6.5. Análise da sexta e sétima tarefa. 

 

 As duas tarefas que agora passamos a analisar foram propostas para os estudantes a 

partir do sétimo ano, sexta série do Ensino Fundamental, pois, como identificado na análise dos 

livros didático, é nesse ano ou série que se inicia a passagem da Aritmética para a Álgebra, com 

a introdução do conjunto dos números inteiros relativos. Com elas buscamos compreender a 

relação pessoal dos estudantes com o aspecto de análise, linguagem, memória, mas 

principalmente com o de generalização.  

 Segundo Chevallard (1984) a utilização de padrões cuja sequência permita a 

generalização pode ser uma ferramenta para modelagem que poderá auxiliar o estabelecimento 

de uma relação do estudante com os objetos da Álgebra.  

Nessa tarefa analisamos o aspecto de generalização, no que podemos considerar a sua 

forma mais básica, ou seja formular um modelo algébrico, uma expressão literal, as 

propriedades das sequências propostas. Cremos que o desenvolvimento dessa relação por parte 

dos estudantes é de fundamental importância no momento da passagem da Aritmética para a 

Álgebra.  

Com o objetivo de verificar essa relação, propusemos para os estudantes, a partir do 

sétimo ano três sequências, duas na sexta tarefa, envolvendo figuras e a terceira proposta na 
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sétima tarefa envolvendo uma sequência de adições de números racionais, que apresentamos 

nos quadros 14 e 15, a seguir. 

 

Sexta tarefa.  

 

Nas tabelas abaixo temos em cada linha uma quantidade de carinhas. Complete a última 

coluna com o número de carinhas na linha indicada. 

 

QUADRO 14 – Situação proposta na tabela 1 da Sexta Tarefa. 

Linha Carinhas Quantidade de carinhas 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

......... Mantida a sequência qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

8   

 Mantida a sequência qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

15   

 Mantida a sequência qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

N   

FONTE: O autor (2015). 

 

QUADRO 15 – Situação proposta na tabela 2 da Sexta Tarefa. 

Linha Carinhas Quantidade de carinhas 

1  

 

 

 

 

 2  

 

 

 

 

 3  

 

 

 

 

 4  

 

 

 

 

 5  

 

 

 

 



279 
 

 

......... Mantida a sequência qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

 8   

 Mantida a sequência qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

 15   

 Mantida a sequência qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

N   

FONTE: O autor (2015). 

 

Sétima tarefa. 

 

No quadro 16, a seguir apresentamos a atividade proposta como Sétima Tarefa.  

 

QUADRO 16 – Situação proposta na Sétima Tarefa.  

Na Tabela abaixo temos uma sequência de soma de frações. Efetue cada uma delas, usando a coluna da 

direita. 

Soma 1 


2

1

1

1
  

Soma 2 


3

1

2

1

 

 

Soma 3 


4

1

3

1

 

 

Soma 4 


5

1

4

1

 

 

 ............ Se mantida a sequência qual seria a soma indicada abaixo 

Soma 10   

.......... Se mantida a sequência qual seria a soma indicada abaixo 

Soma n   

FONTE: O autor (2015). 

 Como apresentado acima, na sexta tarefa temos sequências relacionadas à quantidade 

de figuras na enésima linha. Para resolvê-la o estudante necessita apenas manter um bom 

relacionamento com o aspecto de contagem, já na sétima tarefa, que envolve a operação com 

números racionais, acreditamos que aumenta o nível de dificuldade para o estudante, que deve 

mobiliza esse conhecimento.  
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 A seguir desenvolveremos a análise a priori das sequências propostas. 

 

6.5.1. Análise das sequências propostas na sexta e sétima tarefas. 

 

 Da mesma forma que na quarta tarefa, as que agora analisamos apresentam pouca ou 

quase nenhuma variação em sua solução, como veremos nas análises que desenvolveremos na 

sequência. 

 

6.5.2. Análise a priori das sequências propostas na sexta tarefa. 

 

Nessa tarefa apresentamos “tabelas” em que estabelecemos uma relação funcional entre 

a linha e quantidade de carinhas apresentadas na coluna da direita. Com essa estratégia 

trabalhamos, na primeira delas, a sequência de números naturais pares não-nulos, e na segunda 

a mesma sequência anterior , acrescida de três unidades. O conhecimento necessário para 

realização, pelo menos parcial dessas tarefas é o de contagem, sendo esperado que o estudante 

que já mantenha um bom relacionamento com os aspectos considerados seja capaz de realizar 

plenamente a tarefa. Apresentamos a seguir, no quadro 17, a solução e análise da tarefa 

apresentada na primeira tabela. 

 

QUADRO 17 – Solução da tarefa proposta na primeira tabela da sexta atividade  

Tabela 1 Análise quanto ao aspecto considerado 

Linha Carinhas Quantidade 

de carinhas 

 

A relação do estudante com o aspecto de 

memória está sendo induzida, pois é 

pedido que ele lance na coluna da direita 

o número de “carinhas” da coluna 

central. A relação com o aspecto de 

linguagem pode ser observada na 

passagem da quinta para a oitava linha 

e, em seguida, para a décima quinta 

linha. Espera-se também a percepção, 

por parte dos estudantes, de que a 

quantidade solicitada é o dobro do 

indicado na primeira coluna. O aspecto 

de generalização pode ser observado na 

última linha em que se espera a 

definição da expressão algébrica que 

descreve a sequência de números 

naturais pares. 

1  

 

2 

2  

 

4 

3  

 

6 

4  

 

8 

5  

 

10 

......... Mantida a sequência qual seria o número de 

carinhas na linha abaixo 

8  16 

 Mantida a sequência qual seria o número de 

carinhas na linha abaixo 

15  30 

 Mantida a sequência qual seria o número de 

carinhas na linha abaixo 

N  2 n 

FONTE: O autor (2015). 
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 Como já explicitado a observação atenta por parte do estudante permite que ele complete 

a coluna solicitada. Entretanto, a reposta correta da sétima e nona linhas exige, por parte do 

estudante, uma atenção maior e uma relação pessoal mais aprimorada com os aspectos de 

análise, linguagem e generalização. O mesmo deve ser capaz de perceber que ocorreu um salto 

da quinta para o que indicamos ser a oitava linha e desta para o que indicamos ser a décima 

quinta, de forma a preencher corretamente os valores solicitados. O sucesso na resposta da 

última linha dependerá do estudante ter uma relação pessoal satisfatória com o aspecto de 

generalização, que permita a ele expressar um número qualquer por um símbolo não-numérico, 

no caso considerado espera-se a utilização de uma letra como o padrão convencional na 

Álgebra.  

 O mesmo pode ser considerado no que se refere à segunda tabela, cuja solução 

apresentamos a seguir, no quadro 18.     

 

QUADRO 18 – Solução da tarefa proposta na segunda tabela da sexta atividade.  

Tabela 2 Análise quanto ao aspecto considerado 

Linha Carinhas Quantidade 

de carinhas 

 

 

 

         Da mesma forma que na tarefa 

anterior, o aspecto de linguagem pode 

ser observado pela forma com que o 

estudante preenche a última coluna nas 

sete primeiras linhas.  

       O aspecto de generalização está 

relacionado de forma direta com a 

sequência da primeira tabela, uma vez 

que em cada linha temos três carinhas a 

mais em relação à tabela anterior, que 

procuramos evidenciar alinhando as 

figuras de forma a facilitar a 

visualização dessa característica. 

1  

 

 

 

5 

 2  

 

 

 

7 

 3  

 

 

 

9 

 4  

 

 

 

11 

 5  

 

 

 

13 

......... Mantida a sequência qual seria o número de 

carinhas na linha abaixo 

 8  19 

 Mantida a sequência qual seria o número de 

carinhas na linha abaixo 

 15  33 

 Mantida a sequência qual seria o número de 

carinhas na linha abaixo 

N  2 n + 3 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

Como já apresentado na análise anterior as mesmas considerações podem ser feitas na 

realização da tarefa acima. Buscando facilitar a visualização, dispomos as três unidades a serem 

acrescidas em relação à primeira tarefa alinhadas à direita, o que acreditamos facilitar a 

resolução da tarefa.  Ao contrário da tabela anterior, a sequência apresentada nessa tarefa 
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permite uma representação diferente para a enésima linha com a utilização da expressão 2 .( n 

+1) +1, o que indicaria ter o estudante domínio na relação pessoal com os aspectos 

considerados, visto que ele estaria fazendo uso de ferramentas estruturais mais elaboradas, no 

caso a fatoração de expressões algébricas.   

 

6.5.3. Análise a posteriori da sequência proposta na sexta tarefa 

 

 Os resultados obtidos a partir das soluções apresentadas pelos estudantes, nessa tarefa, 

confirmam nossa hipótese de que as condições já foram criadas de forma a permitir a passagem 

da Aritmética para a Álgebra a partir do sétimo ano, sexta série do Ensino Fundamental. Esta 

afirmação se baseia em dados como os apresentados nas figuras 132 e 133 a seguir.  

 

FIGURA 132 - Solução apresentada pelo estudante 16 do Sétimo Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

No quadro ao lado temos um extrato da 

solução apresentada por um estudante do 

sétimo ano do Ensino Fundamental que 

demonstra manter um bom relacionamento 

com os aspectos considerados nessa tarefa. 

Convém destacar que já tinhamos 

identificado esse bom relacionamento, por 

parte desse estudante na figura 129, no 

momento que analisamos os extratos na 

solução da tarefa 2 d. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 
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FIGURA 133 - Solução apresentada pelo estudante 16 do Sétimo Ano do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

O extrato ao lado foi obtido a partir do 

protocolo desenvolvido pelo mesmo 

estudante na figura anterior, o que confirma 

as conclusões acima. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Nas figuras 132 e 133 acima, observamos que o estudante demonstra manter um bom 

relacionamento com os aspectos da Álgebra analisados e podemos considerar que ele já mantém 

uma relação pessoal com esses saberes, o que auxiliará na passagem da Aritmética para a 

Álgebra.  

 Apesar disso, é possível ressaltar que o mesmo não ocorre com a maioria dos estudantes 

envolvidos em nossa pesquisa, como podemos observar na figura 134 a seguir.   

 

FIGURA 134 - Solução apresentada pelo estudante 6, do Segundo Ano do Ensino Médio. 

 

 

 

Na figura ao lado apresentamos a solução 

proposta por um estudante do Ensino Médio. 

Observamos que o estudante aparenta não manter 

um bom relacionamento com o aspecto de 

linguagem, continuando a sequência sem 

observar o que se pede na coluna da esquerda.  

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante.   
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 Na figura 134 temos um extrato do protocolo apresentado por um estudante do Ensino 

Médio, ou seja, estudante que manteve relação institucional pelo menos quatro anos a mais que 

o anteriormente analisado e objetivamente demonstra ter interesse em relação aos objetos da 

Álgebra.  

 Nessa figura percebemos o que poderia ser considerado uma falta de “atenção” por parte 

do estudante que não teria percebido a relação funcional entre a primeira e a terceira coluna. 

Entretanto, acreditamos que essa desatenção está mais relacionada à relação que ele mantém 

com os aspectos de análise e linguagem, visto que entre cada “salto” na sequência há uma linha 

com a frase “Mantida a sequência qual seria o número de carinhas na linha abaixo”.   

 Situação semelhante foi observada nas anotações apresentadas por esse estudante para 

a tabela 2. Essa hipótese parece encontrar respaldo na análise a posteriori que faremos do 

extrato relacionado à sétima tarefa retirada do protocolo apresentado pelo mesmo estudante.  

 

6.5.4. Análise a priori da sequência proposta na sétima tarefa 

 

 A tarefa abaixo foi inspirada numa proposta de Chevallard (1990), na qual o autor 

defende o uso da modelagem como estratégia para o ensino da Álgebra. Com esse objetivo, o 

autor propõe o uso de tarefas como a discussão de casos particulares como a diferença 
5

4

6

5
 , 

que excepcionalmente pode ser efetuada na forma 
30

1

5  6

45

5

4

6

5





x
. A discussão sobre a 

validade dessa solução particular pode levar o estudante a generalizar a sua resolução pela 

diferença 
)1(

)1(1

1 







 aa

aa

a

a

a

a
, abrindo espaço para discussões que irão permitir ao 

estudante ver a Álgebra de forma mais ampla e não como a simples aplicação de técnicas e 

regras oriundas das operações Aritméticas.  

Nessa tarefa propomos a soma de dois racionais com numerador unitário e cujos 

denominadores são números naturais consecutivos, definidos em função da linha da tabela em 

que a operação está sendo realizada.   

Os saberes envolvidos na solução dessa tarefa estão relacionados com as operações com 

os números racionais, cuja relação institucional do estudante foi identificada, quando nos 

referimos à análise dos livros didáticos, já no quinto ano, quanta série do Ensino Fundamental. 

Observamos, ainda, que essa relação é progressivamente desenvolvida ao longo dos anos ou 
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séries posteriores, o que nos indica a possibilidade de resolução, pelo menos parcial, para todos 

os estudantes envolvidos na pesquisa.  

Apresentamos no quadro 19, a seguir, a solução e análise da tarefa apresentada. 

 

QUADRO 19 – Solução da sétima tarefa proposta.   

Na Tabela abaixo temos uma sequência de soma de frações. 

Efetue cada uma delas, usando a coluna da direita. 

Análise quanto ao aspecto considerado 

Soma 

1 
2

1

1

1
 

2

3

2.1

1.11.2



 

Na resolução desenvolvida na coluna da 

esquerda indicamos de forma explicita os 

cálculos que levam à realização da tarefa, 

mas pode ocorrer que o estudante lance 

nessa coluna apenas o resultado da 

operação indicada. 

Da mesma forma que nas duas tarefas 

anteriores, a relação do estudante com o 

aspecto de memória é induzida e pode ser 

observada no momento em que ele lança na 

coluna da direita o resultado da operação 

indicada. Isso ficará mais evidente se o 

estudante desenvolvê-la indicando todos os 

cálculos, como proposto nessa análise.  

O aspecto de generalização pode ser 

observado na passagem da quarta para a 

décima soma. Espera-se que o estudante 

perceba que os denominadores estão 

relacionados com a posição, indicada pela 

linha em que ocorre a soma e seu sucessor. 

Essa informação cria as condições para a 

formulação das expressões que 

generalizam algebricamente a soma na 

enésima linha. 

Soma 

2 
3

1

2

1
 

6

5

3.2

1.21.3



 

Soma 

3 
4

1

3

1
 

12

7

4.3

1.31.4



 

Soma 

4 
5

1

4

1
 

20

9

5.4

1.41.5



 

...........

. 

Se mantida a sequência qual seria a soma indicada 

abaixo 

 

Soma 

10 


11

1

10

1
 

110

21

11.10

1.101.11



= 

.......... Se mantida a sequência qual seria a soma indicada 

abaixo 

Soma 

n 



1

11

nn
 

)1(

)1(

)1.(

1.1).1(










nn

nn

nn

nn
 

FONTE: O autor (2015). 

 

 Observamos que na tarefa acima, não se trata apenas de generalizar um padrão em uma 

sequência numérica ou figural. O sucesso na execução dessa tarefa depende de um bom 

relacionamento do estudante não só com os aspectos analisados, ou seja, aspecto de análise, 

linguagem, memória e generalização, mas depende também de uma relação satisfatória com a 

operação com números racionais e a representação de não-ostensivos como o sucessor de um 

número natural. Espera-se que a generalização do sucessor de um número natural e a soma de 

números na forma fracionária não cause dificuldades para os estudantes a partir do oitavo ano 

do Ensino Fundamental, visto que a relação institucional com esse saber tem início nesse ano 

ou série, como identificado na análise do livro didático já apresentada. Cremos que o não 

estabelecimento de uma relação pessoal com esses saberes dificultará, ou ainda impedirá a 

realização da tarefa por parte dos estudantes. Apresentamos na sequência a análise de extrato 

da produção dos estudantes que participaram dessa pesquisa. 
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 6.5.5. Análise a posteriori da sequência proposta na sétima tarefa 

 

 O resultado obtido na realização dessa tarefa confirma nossa hipótese de que estudantes 

do sétimo ano, sexta série poderiam generalizar, pelo menos parcialmente a relação de 

dependência funcional entre a linha da tabela e a soma dos racionais, como podemos observar 

na figura 135 a seguir.  

 

FIGURA 135 - Solução apresentada pelo estudante 16 do Sétimo Ano do Ensino Fundamental 

 

 

 

O extrato ao lado foi obtido a partir do mesmo 

protocolo do estudante que análisamos nas figuras 

154 e 155. Observamos que ele só não conseguiu 

generalizar sucessor de um natural e a soma de duas 

frações racionais, o que de certa forma é 

justificavel, visto que se trata de um estudante do 

sétimo ano do Ensino Fundamental, portanto está 

iniciando a passagem da Aritmética para a Álgebra  

FONTE:  Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

  

O estudante consegue estabelecer a relação de dependência desejada, não sendo capaz 

de expressar o sucessor de um número natural e nem efetuar a soma entre as frações algébricas, 

o que é justificavel uma vez que a relação institucional com esse saber só é estabelecida a partir 

do Oitavo Ano. Entretanto, os dados obtidos demonstraram que a generalização esperada só 

será realizada por estudantes a partir do Primeiro Ano do Ensino Médio, como observaremos 

na análise geral dessa tarefa. Na figura 126, a seguir temos um extrato de um estudante do 

primeiro ano do Ensino Médio que genaralizou, mas não desenvolveu a soma esperada entre as 

frações algébricas.  
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FIGURA 136 -  Solução apresentada pelo estudante 12 do Primeiro Ano do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

A solução ao lado foi extraída do protocolo 

apresentado por um estudante do primeiro ano do 

Ensino Médio, na qual observamos que ele consegue 

generalizar a relação funcional, inclusive a do 

sucessor de um natural. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

Destacamos que a escolha por esse protocolo se deve ao fato de ter sido esse estudante, 

do Primeiro Ano do Ensino Médio, que realizou corretamente as somas das frações numéricas, 

sendo que os demais colegas de sua turma erraram no desenvolvimento desse cálculo. Esse fato 

demonstra que apesar desses estudantes já terem estabelecido uma relação pessoal satisfatória 

com os aspectos analisados, para essa tarefa não poderíamos dizer o mesmo no que se refere às 

técnicas e tecnologias necessárias para o trabalho com esses aspectos, dificultando, dessa 

forma, o estabelecimento da relação pessoal desse estudante com a Álgebra. 

 O desenvolvimento pleno da tarefa com a resolução correta da soma entre as frações 

algébricas só foi observado nos protocolos de um dos estudantes do Terceiro Ano do Ensino 

Médio, como apresentado na figura 137 a seguir. 

 

FIGURA 137 - Solução apresentada pelo estudante 1 do Terceiro Ano do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

Na solução ao lado observamos que o estudante não 

só generalizou corretamente a relação funcional, 

como desenvolveu os cálculos envolvendo as 

frações algébricas, demonstrando manter uma 

relação satisfatória com os aspectos considerados, 

incluíndo os de equivalência da igualdade e de 

estrutura. 

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 
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Nesse extrato observamos que o estudante, desenvolveu corretamente as somas desejadas, 

demonstrando manter uma relação satisfatória não só com os aspectos analisados, mas também 

com as técnicas e tecnologias necessárias para uma relação satisfatória com a Álgebra. 

Entretanto, não podemos dizer que todos os estudantes do Ensino Médio conseguiram 

desenvolver esse bom relacionamento, como podemos observar na figura 138 a seguir. 

 

FIGURA 138 - Solução apresentada pelo estudante 6, do Segundo Ano do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

Na solução ao lado observamos que o estudante 

procura demostrar domínio sobre os aspectos 

considerados nessa análise. Entretanto, 

percebemos a dificuldade na relação com esses 

aspectos na linha em que se espera a 

generalização, que faz corretamente, mas na 

sequência desenvolve anotações como se estivesse 

resolvendo uma equação, o que confirma nossa 

conclusões na análise da figura 134, cujo extrato 

foi obtido a partir do protocolo do mesmo 

estudante.  

FONTE: Extrato do protocolo apresentado pelo estudante. 

 

 Como já explicitado na análise da figura 134, o estudante demonstra ter domínio parcial 

das técnicas e tecnologias necessárias para estabelecer a relação com a Álgebra, mas demonstra 

dificuldades na relação pessoal com os diversos aspectos analisados. Na primeira linha 

desenvolve corretamente a soma entre as frações indicada, anotando a mesma não só na forma 

imprópria como também a de número misto49, o que pode indicar que ele estabeleceu a relação 

com o aspecto de equivalência entre ostensivos. Entretanto, entre a segunda e a terceira linha 

observamos uma seta indicando a fração 
3

2
que se encontra fora de contexto, sugerindo uma 

dificuldade na relação pessoal com os aspectos de memória e linguagem.  Na última linha o 

estudante generaliza corretamente a relação funcional, mas ao desenvolver a soma algébrica, 

indica a soma apenas do numerador, utilizando os ostensivos de estruturas (os parênteses) de 

                                                           
49 As frações que apresentam numerador maior que o denominador são classificadas como fração impróprias, como 

no caso 
2

3
.  A mesma fração pode ser reescrita na forma 

2

1
1 que equivale à soma 

2

3

2

1
1   e nesse caso é 

chamado de número misto.  
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forma incorreta e a seguir desenvolve um conjunto de anotações que deixam transparecer a 

solução de uma equação do primeiro grau, sugerindo que esse estudante apresente dificuldades 

com os aspetos de linguagem e equivalência da igualdade.  

 

6.5.6. Análise geral da sexta e sétima tarefas 

 

 O desempenho dos estudantes na realização das tarefas propostas pode ser melhor 

visualizado na Tabela 25 a seguir. Nela apresentamos um resumo em termos porcentuais dos 

resultados dos estudantes que responderam a essas tarefas, classificando os que entenderam a 

sequência, mas não generalizaram, indicada pela expressão ent. seq., portanto, realizaram 

parcialmente a tarefa e os que entenderam a sequência e generalizaram, indicada por 

generalizou.  

 

Tabela 25 – Distribuição dos alunos que desenvolveram a sexta e sétima tarefas 

 Sexta tarefa; Tabela 1 Sexta tarefa; Tabela 2 Sétima Tarefa 

 ent. seq. Generalizou ent. seq. Generalizou ent. seq. Generalizou 

Sétimo 48% 3% 31% 10% 14% 3% 

Oitavo 66% 0% 52% 0% 39% 0% 

Nono 47% 0% 37% 0% 32% 0% 

Primeiro 28% 66% 34% 56% 6% 44% 

Segundo 38% 46% 13% 50% 17% 50% 

Terceiro  13% 75% 0% 88% 13% 50% 

FONTE: O autor (2015). 

  

Observamos que a hipótese de as relações institucionais, que permitem a generalização, 

estarem presentes a partir do Sétimo Ano do Ensino Fundamental foi confirmada. Esta 

afirmação se baseia no fato de que 3% dos estudantes generalizaram as sequências propostas 

na tarefa da tabela 1 e a sétima tarefa e 10% generalizaram a tarefa da tabela 2. Entretanto, 

essa relação pessoal com esse aspecto parece se estabelecer de forma mais evidente a partir do 

primeiro ano do Ensino Médio, com 44 % dos estudantes generalizando a sétima tarefa, embora 

a grande maioria tenha errado a soma das frações proposta nessa tarefa. 

A soma das colunas, ent. seq. e generalizou indicam o total de estudantes que 

compreenderam à sequência e nos permite identificar o estabelecimento de uma relação pessoal 

com os aspectos de análise e linguagem já no Sétimo Ano, com 51% dos estudantes desse ano 

demonstrando ter compreendido a sequência apresentada na tabela 1, 41% a tabela 2 e 17% a 

tabela 3. Mas, a relação pessoal com esses aspectos, também parece se consolidar apenas a 
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partir do primeiro ano do Ensino Médio, como indicam os dados da tabela. Quanto ao aspecto 

de memória, não podemos obter informações conclusivas visto que o estudante foi induzido na 

atividade, o que nos conduz a considerar que o preenchimento da respectiva coluna seja 

resultado dessa indução.  

Dos dados observados acima se pode inferir que, na amostra pesquisada, a passagem da 

Aritmética para Álgebra que se inicia no Sétimo Ano do Ensino Fundamental parece se 

consolidar apenas a partir do Primeiro Ano do Ensino Médio. Mesmo com esse aparente 

estabelecimento da relação pessoal com os aspectos e com as técnicas e tecnologias 

relacionadas à Álgebra, observamos as dificuldades na aplicação dessas técnicas por parte dos 

estudantes.  

A técnica envolvendo a soma de frações, como a proposta na sétima tarefa é trabalhada 

desde o Sexto Ano nos livros pesquisados. Entretanto, a maioria dos estudantes erra sua 

execução no desenvolvimento dessa tarefa, o que indica que a relação pessoal desses estudantes 

com essa técnica e sua respectiva tecnologia não foi estabelecida. Mesmo os estudantes que 

estabeleceram a relação pessoal com essas técnicas e tecnologias, demonstram ter dificuldade 

no relacionamento com os aspectos da Álgebra, como podemos observar na figura 129 e 138.  

O estudante do Segundo Ano do Ensino Médio, cujo extrato analisamos nas duas figuras 

anteriores, ao desenvolver a soma de frações algébricas demonstrou não manter um bom 

relacionamento com o aspecto da equivalência da igualdade passando a resolver a soma como 

se fosse uma equação. Isso demonstra a dificuldade na relação pessoal desse estudante com os 

aspectos de linguagem e estrutura. Partindo de uma soma algébrica, equivalente a uma relação 

funcional cujo domínio, definido pela linha em que essa está sendo realizada, equivale a um 

elemento não-nulo do conjunto dos números naturais, o estudante desenvolve uma sequência 

de manipulação dos ostensivos envolvidos obtendo, para o mesmo domínio, um elemento que 

faz parte do conjunto dos Números Racionais, sem se dar conta da falha cometida. Isso reforça 

a hipótese de Chevallard (1994, 1999) de que a simples manipulação mecânica dos ostensivos 

não garante o estabelecimento de uma relação pessoal dos estudantes com os não-ostensivos 

relacionados a esses ostensivos.  

 

6.6. Algumas considerações 

 

Como já mencionado na introdução desse capítulo, as tarefas propostas na atividade 

diagnóstica, construídas para a presente pesquisa, buscavam analisar se na relação pessoal do 
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estudante com o saber matemático estão presentes os aspectos da Álgebra relacionados à: 

memória, estrutura, linguagem, equivalência da igualdade, equivalência entre ostensivos, 

generalização e análise e quais as dificuldades encontradas por eles na passagem da Aritmética 

para a Álgebra, caso a relação estabelecida com esses aspectos não fosse satisfatória.  

Os dados obtidos indicam que a relação com o aspecto de equivalência da igualdade 

parece não se estabelecer de forma satisfatória, levando a mecanização das técnicas que 

envolvem esse aspecto, como foi observado nas figuras 95 e 108, o que dificulta a compreensão 

por parte dos estudantes da necessidade de reflexão sobre as anotações por eles desenvolvidas.  

Essa falta de reflexão reflete diretamente no aspecto de linguagem, uma vez que o 

estudante parece não compreender o significado das anotações por ele realizada, como vimos 

na figura 128.  

Na análise da relação institucional dos aspectos da Álgebra, via livros didáticos, 

identificamos que esse aspecto, o de linguagem juntamente com o de memória, são os que 

apresentam maior número de tarefas a eles relacionadas. Entretanto, observamos que o mesmo 

parece não evoluir ao longo dos anos escolares, como demonstram os dados expressos nos 

gráficos das figuras 121, 122 e 123.  

O aspecto de equivalência entre ostensivos parece não ter evoluído ao longo da formação 

escolar dos estudantes na amostra analisada como constatado na figura 121.  Acreditamos que 

isso pode estar relacionado à ênfase dada ao aspecto de linguagem, que parece estar mais 

direcionado pela relação institucional à linguagem natural que à definição de termos 

matemáticos, como podemos identificar na figura 124.  

Ostensivos como o termo “soma” são formalizados e trabalhados no momento dessa 

formalização, mas, pelo menos nos materiais didáticos analisados, são poucas as tarefas que 

procuram explorar esses ostensivos associados aos respectivos não-ostensivos. Dessa forma, 

estruturas como o quadrado da soma parecem não serem reconhecidas pelos estudantes que 

desenvolvem uma interpretação linear, desconsiderando a presença de ostensivos importantes 

como os parênteses que delimitam a soma em questão.     

A relação com o aspecto de estrutura das operações numéricas, cujo trabalho se inicia 

já no Quinto Ano do Ensino Fundamental em tarefas como as expressões numéricas, parecem 

se consolidar somente a partir do Segundo Ano do Ensino Médio, como demonstram os dados 

da figura 125.  

De forma semelhante, os aspectos de análise e generalização, fundamentais para a 

construção de uma relação pessoal com os aspectos da Álgebra, parecem se consolidar apenas 

a partir do Primeiro Ano do Ensino Médio, portanto com pelo menos dois anos de defasagem 
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em relação ao que se poderia esperar, visto que se espera que a passagem da Aritmética para a 

Álgebra ocorra a partir do Oitavo Ano do Ensino Fundamental. 

 Os dados indicam que a passagem da Aritmética para a Álgebra, na amostra pesquisada, 

se inicia de forma efetiva, no Nono Ano do Ensino Fundamental, mas vai se consolidar, para 

uma parte significativa dos estudantes no Segundo Ano do Ensino Médio. Também, 

ressaltamos que nem todos os estudantes no final do Ensino Médio conseguem realizar essa 

passagem, como pode ser observado na figura 139.  
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CONCLUSÃO 

 
Nessa pesquisa verificamos a relação pessoal desenvolvida pelos estudantes à medida 

que avançam os anos escolares. Focamos nossa atenção na passagem da Aritmética para a 

Álgebra e no estudo da relação pessoal desenvolvida pelo estudante guiada pelas relações 

institucionais existentes. Também analisamos como os aspectos da Álgebra por nós definidos - 

memória, linguagem, equivalência da igualdade, equivalência entre ostensivos, análise, 

generalização e estrutura - evoluem, tanto no que se refere às relações institucionais, realizadas 

via análise dos livros didáticos, como as relações pessoais, identificadas por meio da análise do 

teste diagnóstico construído em função das relações institucionais existentes e aplicadas a um 

grupo de estudantes dos ensinos fundamental e médio.  

A busca na compreensão da evolução das relações pessoais dos estudantes conduzidas 

pelas relações institucionais tem como base a Teoria Antropológica do Didático introduzida por 

Chevallard (1999) e para identificá-la procuramos responder às seguintes questões: 

- Quais conhecimentos são necessários para que ocorra a passagem da Aritmética para 

a Álgebra?  

- Quais as relações institucionais existentes que possibilitam a passagem da Aritmética 

para a Álgebra? 

- Quais as relações institucionais existentes que privilegiam os aspectos da Álgebra 

quando se considera os estudantes envolvidos na pesquisa? 

- Quais os tipos de tarefas que são propostas aos estudantes de forma a permitir a 

passagem da Aritmética para a Álgebra?  

- De que forma os aspectos de memória, generalização, equivalência da igualdade, 

equivalência entre ostensivos, análise, linguagem e estrutura são explorados nessas tarefas? 

- Quais as técnicas e tecnologias utilizadas na realização dessas tarefas? 

- Quais conhecimentos, de acordo com as expectativas institucionais brasileiras, são 

esperados dos estudantes no momento dessa passagem e qual o nível de conhecimento que lhes 

é associado?  

- Entre os conhecimentos necessários para essa passagem, quais estão associados à 

relação pessoal dos estudantes com a Aritmética e com a Álgebra? 

- Quais as relações pessoais efetivamente desenvolvidas pelos estudantes, com alguns 

objetos da Aritmética, que favorecem a passagem da Aritmética para a Álgebra? 
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Procurando responder a primeira questão - “Quais conhecimentos são necessários para 

que ocorra a passagem da Aritmética para a Álgebra?” - desenvolvemos no primeiro capítulo 

um estudo sobre a gênese do cálculo algébrico, tomando como base os estudos desenvolvidos 

por Chevallard (1984, 1989, 1990) e Robinet (1989), que nos permitiram definir os aspectos da 

Álgebra, que julgamos estarem presentes na relação pessoal com esse saber e nela interferirem 

de forma direta, como vimos na análise das tarefas propostas na atividade diagnóstica que 

desenvolvemos. De acordo com Chevallard (1984) a passagem da Aritmética para a Álgebra se 

torna possível com o estabelecimento, por parte dos estudantes, de uma relação pessoal 

satisfatória com as ferramentas (técnicas) disponibilizadas pelas tecnologias desenvolvidas a 

partir da Aritmética que lhes permitem manipular os ostensivos associados aos não-ostensivos 

a eles relacionados.  

Assim, o desenvolvimento de uma relação com os aspectos de memória e linguagem, 

por meio da naturalização de suas técnicas, cria as condições para que o estudante escreva e 

interprete corretamente informações representadas por diferentes ostensivos. Para que o 

desenvolvimento dessa linguagem seja possível, torna-se necessário o estabelecimento da 

relação pessoal com os aspectos de equivalência da igualdade entre os diferentes ostensivos 

associados a um dado não-ostensivo e da estrutura que permitirá ao mesmo interpretar e 

manipular os diferentes ostensivos e seus respectivos não-ostensivos.   

Uma relação pessoal satisfatória com os aspectos acima considerados e com os 

conhecimentos a eles relacionados permitirá ao estudante, utilizando o aspecto de análise, a 

generalização das propriedades da Aritmética a partir dos não-ostensivos a ela relacionados, 

possibilitando, dessa forma, a esperada passagem da Aritmética a Álgebra.  

Dentre esses conhecimentos destacamos a capacidade de representar um mesmo objeto 

matemático, ou seja, um não-ostensivo de várias formas diferentes, isto é, manter um bom 

relacionamento com o aspecto da equivalência entre os ostensivos associados a um mesmo não-

ostensivo. As relações de equivalência, como manter um bom relacionamento com o aspecto 

de equivalência da igualdade, também são conhecimentos que facilitarão a passagem da 

Aritmética para a Álgebra, principalmente quando associadas ao bom relacionamento com o 

aspecto de generalização.     

As condições para que essas relações pessoais se estabeleçam dependem da relação 

institucional estabelecida pela instituição escolar e os instrumentos que a mesma disponibiliza 

a seus representantes, professores, material didático, contrato institucional, entre outros, 

representados genericamente por Y, no sistema didático S(X, Y,), que auxiliará X a estabelecer 

a relação desejada.  
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Isto nos leva à questão “Quais as relações institucionais existentes que possibilitam a 

passagem da Aritmética para a Álgebra?". A busca pela resposta para essa questão se deu no 

quinto capítulo, onde desenvolvemos uma análise das relações institucionais existentes via 

livros didáticos. Esse estudo confirma nossa hipótese inicial de que as relações institucionais 

com os aspectos da Álgebra são propostas aos estudantes já no Quinto Ano do Ensino 

Fundamental e que o estabelecimento dessa relação é progressivo com os diferentes saberes 

sendo introduzidos paulatinamente, como identificado por Chevallard (1984) ao analisar a 

introdução da Álgebra a partir das reformas dos Anos 80 no Ensino Francês. Por exemplo, os 

aspectos de memória, linguagem, equivalência da igualdade estrutura, são trabalhados, entre 

outras, na tarefa do tipo 5 “Calcular o valor da expressão” que no Quinto Ano toma como base 

a operação com os Números Naturais; no Sexto Ano os Números Racionais; trabalhando no 

Sétimo Ano os Números Inteiros e, por fim, generalizando essas operações nas tarefas 30 

“Reduzir os termos semelhantes” e 31 “Efetuar as operações com Polinômios” no Oitavo Ano. 

Como identificado na análise dos livros didáticos desenvolvida no quinto capítulo, a 

relação institucional com os aspectos de generalização, equivalência entre ostensivos, estrutura 

e análise vai aumentando progressivamente ao logo da formação dos estudantes, o que pôde ser 

observado na figura 20, no quarto capítulo. Os aspectos de linguagem e equivalência da 

igualdade são os que apresentam maior relevância, mantendo taxa percentual ao redor de 

cinquenta por cento das tarefas propostas aos estudantes em todas as obras analisadas. Dessa 

forma, podemos considerar que as relações institucionais privilegiam esses dois aspectos 

aprofundando os demais à medida que evolui a formação dos estudantes, o que favorece a 

passagem da Aritmética para a Álgebra. 

A busca pela resposta à questão “Quais os tipos de tarefas que são propostas aos 

estudantes de forma a permitir a passagem da Aritmética para a Álgebra?” se deu por meio do 

levantamento das tarefas realizadas no quarto capítulo, onde identificamos e analisamos um 

total de 46 tarefas propostas a partir o Sexto Ano, como a do tipo 9 “Encontrar um termo 

desconhecido ou resolver uma equação”; como pudemos identificar na figura 34 ou na tarefa 

do tipo 13 “Descubra o padrão”, também apresentada a partir do Sexto Ano como observamos 

na figura 42.  

Para responder a questão “De que forma os aspectos de memória, generalização, 

equivalência da igualdade, equivalência entre ostensivos, análise, linguagem e estrutura são 

explorados nessas tarefas?” identificamos na análise de cada uma das tarefas quais os aspectos 

envolvidos na sua realização, o que nos permitiu também responder a questão “Quais as 

técnicas e tecnologias utilizadas na realização dessas tarefas?”. 
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A fim de responder a questão “Quais as relações institucionais existentes que 

privilegiam os aspectos da Álgebra quando se considera os estudantes envolvidos na 

pesquisa?”, propusemos um teste diagnóstico que pudesse ser aplicado nas diferentes séries dos 

ensinos fundamental e Médio. Para embasar sua elaboração, procuramos identificar na Teoria 

Antropológica do Didático e nos estudos de Chevallard (1984, 1989, 1990) a passagem da 

Aritmética para a Álgebra de acordo com as reformas no sistema de ensino francês na década 

de 80, o que apontou que o sistema didático S(X, Y, ), é parte importante para garantir o 

sucesso nessa passagem.  

Levando isso em consideração escolhemos para a aplicação do teste diagnóstico uma 

instituição do Ensino Fundamental e Médio com um corpo docente estável, evitando dessa 

forma, maiores interferências nos resultados, como detalhado na metodologia de pesquisa.  

Nessa instituição a definição dos momentos didáticos está a cargo da equipe de 

professores e é parte integrante desses momentos a “lição de casa” para a fixação dos saberes 

trabalhados em sala de aula. A cobrança das tarefas proposta como “lição de casa” é feita pela 

instituição escolar ficando a cargo do professor a administração da aplicação e verificação da 

mesma. Lembramos que esse tipo de tarefa é um dos momentos didáticos, o do trabalho da 

organização matemática, definidos por Chevallard (1997, 2001), fundamental para o 

estabelecimento da relação pessoal com os saberes e, dessa forma, com os aspectos da Álgebra.  

A construção gradual do bloco tecnológico teórico é facilitada pelo fato de que a equipe 

de professores que atuam junto a esses estudantes os acompanha ao longo da formação escolar, 

sendo os planejamentos guiados pelos materiais didáticos escolhidos pela equipe de professores 

e desenvolvidos de forma colaborativa, o que permite a definição dos momentos didáticos para 

o desenvolvimento da relação pessoal por parte do estudante, de forma a permitir a passagem 

da Aritmética para a Álgebra.   

No que se refere à relação institucional, identificada via livros didáticos analisados, 

observamos a predominância das tarefas relacionadas aos topos dos estudantes - a maioria delas 

no nível disponível, de acordo com a definição de Robert (1997), como pode ser observado no 

quinto capítulo. Dessa forma cabe ao professor, assessorado pelo pessoal de apoio, estruturar 

os momentos didáticos de forma a estabelecer qual o seu topos e qual o topos do estudante, 

adequando assim a utilização do material didático de acordo com esses momentos.  

Embora, como já observado, a estrutura do material didático analisado auxilie na 

passagem da Aritmética para a Álgebra, esse não deve ser o único instrumento utilizado em 

sala de aula. Assim, acreditamos que uma boa organização dos momentos didáticos, incluindo 

os momentos de reinvestimento, que possibilitam a familiarização e naturalização dos 
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conhecimentos por parte dos estudantes deve ser realizada, levando em conta a flexibilidade do 

sistema didático, de forma a permitir que o professor reestruture os diferentes momentos, 

tomando como parâmetro o da avaliação, que deverá ser pensado como aquele que possibilita 

a evolução da relação pessoal dos estudantes com os saberes matemáticos, em particular, 

daqueles associados à passagem da Aritmética para a Álgebra.     

A busca da resposta para a questão “Quais conhecimentos, de acordo com as 

expectativas institucionais brasileiras, são esperados dos estudantes no momento dessa 

passagem e qual o nível de conhecimento que lhes é associado?” se deu, entre outros materiais, 

nos livros didáticos analisados e nos relatórios do SARESP 2009 e 2010. Dessa análise observa-

se o foco no trabalho com as operações numéricas envolvendo os conjuntos dos Números 

Naturais, Inteiros e Racionais. Dentro dos Racionais observamos um destaque à 

proporcionalidade, tanto na relação entre grandezas, como nos não-ostensivos relacionados às 

razões porcentuais. As técnicas e tecnologias relacionadas a esse saber, nos materiais didáticos 

analisados, são as mesmas identificadas por Chevallard (1984) no início do século passado. 

Aparentemente, nosso sistema didático julga ser esse um saber que deve fazer parte do saber 

institucionalizado em nossa cultura. Essa argumentação é feita devido à incidência de questões 

envolvendo a proporcionalidade, tanto nas avaliações oficiais, como nos concursos públicos, o 

que pode ser exemplificado pela questão 35 da página 93 do relatório SARESP 2009 (vide 

anexo 1). 

Essas tarefas são propostas normalmente no quadro das situações contextualizadas e 

espera-se que os estudantes manipulem os ostensivos associados aos não-ostensivos 

relacionados à proporção e suas diversas formas de representação, como pode ser observado no 

exemplo 6 da página 122 do mesmo relatório (vide anexo 2). Os aspectos da Álgebra envolvidos 

nessas tarefas são os de equivalência da igualdade e entre ostensivos, sendo a equivalência entre 

ostensivos um dos aspectos menos explorados, como pudemos observar na figura 90.    

Entre outros saberes identificados nas análises desenvolvidas podemos considerar que 

as expectativas institucionais julgam importante que os estudantes mobilizem os conhecimentos 

associados às operações e propriedades dos Números Naturais e Racionais, podendo utilizá-los 

na construção dos conhecimentos algébricos associados aos números inteiros relativos e no 

estudo das equações.  

Na busca pela resposta para a questão “Entre os conhecimentos necessários para essa 

passagem, quais estão associados à relação pessoal dos estudantes com a Aritmética e com a 

Álgebra?”, tomamos como base os estudos desenvolvidos por Chevallard (1984, 1989, 1990, 
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1999, 2001), Robinet (1984), Robert (1997) e Douady (1986), que nos permitiram definir tanto 

os aspectos da Álgebra como os quadros utilizados na construção da grade de análise.  

Observamos que entre os conhecimentos necessários para a passagem da Aritmética 

para a Álgebra estão exatamente aqueles saberes que envolvem a relação pessoal do estudante 

com os objetos da Aritmética, notadamente relacionados aos aspectos de linguagem, 

equivalências da igualdade e entre ostensivos e estruturas que permitem a generalização das 

estruturas Aritméticas permitindo a passagem desejada. Entre esses conhecimentos podemos 

destacar os relacionados às estruturas numéricas, nos quais a habilidade de distinguir entre o 

quadrado da soma e a soma entre dois quadrados são fundamentais para que o estudante consiga 

generalizá-las. Somente o bom relacionamento com ostensivos como (2 + 3)2 permitirá que ele 

consiga aplicar de forma segura o produto notável (a + b)2. Mesmo tendo consciência de que (2 

+ 3)2 = 52
 = 25, é comum encontrarmos erros como considerar que (a + b)2 = a2 + b2, com o 

estudante não conseguindo compreender que se (a + b) = a2 + b2 então (2 + 3)2 seria igual 22 + 

32, ou seja, 13 e não 25, que é seu valor correto.  

Como já foi mencionado anteriormente, a falta do estabelecimento de uma relação 

pessoal satisfatória com os conhecimentos relacionados às diferentes formas de representação 

ostensiva de um não-ostensivo numérico também são o que dificultam a passagem da 

Aritmética para a Álgebra. A ausência da compreensão de que qualquer número - não nulo - 

elevado a zero é igual a 1, ou que todo número elevado à unidade é igual a ele mesmo, dificulta 

o estabelecimento da relação pessoal que permitirá a divisão de monômios, por exemplo. Para 

efetuar operações como 
x

x

4

12 3

é necessário que a relação pessoal permita ao estudante observar 

que a expressão pode ser subdividida no produto
x

x 3

4

12
. e como 3

4

12
  e 213

3

xx
x

x
 

então x
x

x
3

4

12 3

 . A simples manipulação mecânica dessas operações sem a reflexão sobre a 

técnica utilizada dificulta o estabelecimento da relação pessoal desejada.  

Cremos que a proposição de um número maior de tarefas  que busquem trabalhar o 

aspecto de equivalência entre ostensivos traria um grande auxilio no sentido de diminuir essa 

dificuldade.  

Para responder a última questão “Quais as relações pessoais efetivamente desenvolvidas 

pelos estudantes, com alguns objetos da Aritmética, que favorecem a passagem da Aritmética 

para a Álgebra?” aplicamos o teste diagnóstico, cujas análises foram apresentadas no capítulo 

anterior e onde pudemos observar que os resultados diferem significativamente dos dados 

apresentados no resultado do SARESP 2010, no segundo capítulo. Nesse relatório chega-se à 
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conclusão de que os estudantes do terceiro Ano do Ensino Médio apresentavam uma pontuação 

inferior a 275, o que os coloca no nível de proficiência básico no Oitavo Ano do Ensino 

Fundamental, momento em que se espera o início da passagem da Aritmética para a Álgebra. 

De acordo com esses dados obtidos nas avaliações que dão suporte a esse relatório, de forma 

geral, os estudantes não conseguiram evoluir na sua relação pessoal com o saber matemático 

de forma a estabelecer uma relação com a Álgebra.  

Os resultados do teste diagnóstico de nossa pesquisa indicam que boa parte dos 

estudantes do Segundo Ano do Ensino Médio que participaram da pesquisa já teria 

ultrapassado, pelo menos parcialmente, a passagem da Aritmética para a Álgebra. Essa 

afirmação se baseia nos dados obtidos, por exemplo, na análise da segunda tarefa, que envolve 

as estruturas multiplicativas, e na sétima tarefa, que envolve a generalização de sequências, 

como pôde ser observado nas figuras 150 e 162 do capítulo anterior. As dificuldades que os 

estudantes que participaram da pesquisa ainda parecem enfrentar, em geral, estão relacionadas 

à falta de estabelecimento de uma relação pessoal satisfatória com os aspectos relacionados à 

equivalência entre ostensivos, como visto no capítulo anterior. Lembramos que esse é um dos 

aspectos que identificamos como sendo fundamental para a formação da relação pessoal dos 

estudantes com o aspecto da linguagem e entendemos que isso ocorra devido à excessiva 

mecanização das técnicas, como destaca Chevallard (1989). Essa manipulação mecânica, que 

é fundamental para o estabelecimento do aspecto de memória, parece inibir a reflexão por parte 

estudantes sobre o desenvolvimento da tarefa, dificultando o aprimoramento da técnica 

trabalhada e a constituição de sua relação pessoal de forma que eles consigam aplicar os 

conhecimentos que já dominam na construção de novos conhecimentos. 

Entretanto, os dados obtidos indicam que mesmo entre os estudantes do Terceiro Ano 

do Ensino Médio existem aqueles que não conseguiram realizar a passagem da Aritmética para 

a Álgebra. Devemos relembrar que esses estudantes mantêm relação institucional com esses 

saberes há pelo menos cinco anos, desde o Oitavo Ano do Ensino Fundamental. 

Aqui, é importante observar que essa passagem exige paciência e um trabalho árduo 

tanto por parte dos estudantes como dos professores - dos primeiros, exigindo que tenham 

consciência da necessidade de um trabalho individual sério e contínuo, e dos segundos, espera-

se que tenham meios de identificar as dificuldades de seus estudantes para poder trabalhar sobre 

aquelas ainda não desenvolvidas.   

Observamos que segundo a Teoria Antropológica do Didático a construção das 

condições que permitirão o acesso do estudante aos saberes, notadamente aos relacionados à 
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Álgebra, ocorre com a instauração de uma relação institucional coerente que vise o 

desenvolvimento de uma relação pessoal com esses saberes.  

Vimos que esse é um processo longo, que se inicia no Quinto Ano do Ensino 

fundamental e vai sendo desenvolvido ao longo dos os Anos da Educação Básica, que inclui, 

em nosso sistema de Educacional, os Ensinos Fundamental e Médio. Douady (1994) destaca 

que nesse processo de longo prazo, a sequência dos diferentes conteúdos deve evoluir de forma 

a serem trabalhados e avaliados ao longo dos diferentes anos ou séries, de modo que o estudante 

possa evoluir e dominar a Álgebra da forma desejada.   

Na análise da relação institucional, via livro didático, observamos que essa evolução 

parece já estar delineada nesse material pela distribuição dos diferentes conteúdo.  Devido à 

metodologia empregada nessa pesquisa, o livro didático foi a única FONTE utilizada para 

identificar as relações institucionais existentes de forma a construir as condições que permitirão 

ao estudante efetuar a passagem da Aritmética para a Álgebra, mas outras formas de 

identificação dessas relações poderiam ser utilizadas, pois sabemos que no sistema didático 

S(X,Y,) o livro didático é apenas um dos instrumentos de Y para levar  X, visitar a obra.  

É importante observar que o livro didático no Brasil é, atualmente, uma fonte segura de 

análise das expectativas institucionais, pois em sua elaboração os autores seguem as orientações 

dos documentos oficiais e o material por eles construído é avaliado por especialistas da área. 

Além disso, trata-se de um material de fácil acesso para estudantes e professores, pois após 

avaliação por uma comissão de especialistas do Ministério da Educação é indicado pelas escolas 

e, na sequência, distribuído para os estudantes, o que reforça a importância dada a esse 

instrumento pelos agentes que formulam as políticas públicas educacionais - a Noosfera -, o 

que julgamos ser um respaldo para a escolha dessa análise para compreender as relações 

institucionais propostas em nosso sistema didático. 

Ressaltamos, ainda, que a relação institucional proposta por S deve ser então melhor 

compreendida, de forma a permitir que o professor estruture coerentemente o momentos 

didáticos para fazer evoluir a relação pessoal dos seus estudantes com os saberes necessários 

para que a passagem da Aritmética para a Álgebra ocorra como o esperado.  

Assim, o topos do professor deve ser bem definido de modo a não deixar toda a 

responsabilidade de ensino e aprendizagem nas mãos de apenas um dos atores - no caso o 

professor ou o estudante. Entretanto, cabe ao professor, assessorado pela instituição escolar, 

definir os momentos didáticos de forma a permitir a naturalização do saber e por meio da 

avaliação contínua determinar momentos de reinvestimento que possibilitem aos estudantes 
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estabelecerem uma relação pessoal satisfatória com os conhecimentos e aspectos necessários 

para que ocorra a passagem da Aritmética para a Álgebra.   

Dessa forma, o livro didático não pode ser o único instrumento utilizado pela instituição 

escolar com o objetivo de estabelecer as relações institucionais que levem à passagem da 

Aritmética para a Álgebra, visto que a ênfase desse material está no topos dos estudantes, em 

detrimento do topos do professor. A função desempenhada por esse material na definição dos 

momentos didáticos deve ficar a cargo do professor, assessorado, como vimos, pelos demais 

atores do sistema didático S. 

       Nessa pesquisa, não acompanhamos o desenvolvimento da relação pessoal dos 

estudantes com os objetos de saber relacionados aos aspectos da Álgebra aqui definidos. 

Entretanto, o teste diagnóstico foi aplicado simultaneamente a estudantes de uma mesma 

instituição escolar cuja estrutura apresenta uma relação institucional homogênea, visto que não 

apresenta rotatividade tanto no corpo docente como no corpo discente. Isso nos permite concluir 

que o desenvolvimento da relação pessoal dos estudantes com os saberes que levam à passagem 

da Aritmética para a Álgebra ao longo dos anos está próxima da evolução de sua relação pessoal 

ao longo de sua formação.  

 A partir da consideração acima, podemos ponderar que foi possível identificar que a 

relação pessoal articulada com uma relação institucional organizada via livro didático e 

instituição escolar possibilitou analisar, para essa instituição, a evolução das relações pessoais 

na passagem da Aritmética para a Álgebra. Os estudantes indicam ter desenvolvido uma relação 

pessoal próxima da esperada, esta última determinada em função das relações institucionais que 

se espera que sejam desenvolvidas, sendo aqui determinadas por meio da análise de livros 

didáticos.   

As considerações e conclusões acima nos levam a formular novas questões para 

pesquisas futuras: Como as relações institucionais estabelecidas pelo professor interferem no 

desenvolvimento dos aspectos da Álgebra? Qual o real topos do professor no atual sistema de 

ensino? Qual o real topos dos estudantes no atual sistema de ensino? Como as novas tecnologias 

poderiam auxiliar no desenvolvimento da relação pessoal do estudante com esses aspectos? 

Como as novas tecnologias poderiam auxiliar na passagem da Aritmética para a Álgebra?  

Essas questões, entre muitas que poderíamos formular, mostram a importância de 

estudos que considerem a passagem da Aritmética para a Álgebra e que, segundo nosso ponto 

de vista, correspondem a instrumentos de apoio, em particular, para professores e formadores 

de professores que permitem compreender melhor o que deles se espera. 
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Glossário 

 

Aspecto de análise: aspecto que leva o estudante a explorar a tarefa sob diversos ângulos à 

procura de conhecimentos que permitam sua realização.  

Aspecto de equivalência entre ostensivos: aspecto que nos leva a observar o objeto 

matemático, o não-ostensivo, sob diversas formas de representação, ou seja, por meio dos 

ostensivos que permitem manipulá-lo. 

Aspecto de equivalência da igualdade:  aspecto que permite reescrever um objeto matemático 

em sequência, de forma que os novos ostensivos correspondam ao mesmo não-ostensivo 

associado. 

Aspecto de estrutura: aspecto relacionado às propriedades operatórias dos números e às 

diferentes formas de notação e elas relacionadas. 

Aspecto de generalização: aspecto que torna possível a aplicação das propriedades associadas 

às operações numéricas de forma ampla, não se referindo a um valor específico, mas a uma 

classe de valores cujas tarefas podem ser realizadas da mesma maneira sem que se perca a 

validade do resultado encontrado. 

Aspecto de linguagem: aspecto que permite comunicar a informação de forma precisa e sem 

dubiedades. 

Aspecto de memória: Estratégia que permite ao sujeito resgatar uma informação durante a 

execução da tarefa. 

Instituição: Um dispositivo social “completo” do qual fazem parte pelo menos uma pessoa e 

um conjunto de objetos com o qual ele relaciona. 

Noosfera: Segundo Chevallard (1997, 1999, 2001, 2002) Noosfera é o conjunto de atores 

sociais que, de forma direta ou indireta, definem os rumos do sistema educacional em uma 

sociedade. 

Nível técnico: nível em que os conhecimentos necessários para a resolução da tarefa são 

isolados e locais. Para fazer funcionar os conhecimentos neste nível necessita-se apenas da 

utilização das ferramentas envolvidas na formulação de questões como: definições, 

propriedades ou fórmulas utilizadas de maneira quase que automática, sem a tomada de 

consciência a que elas fazem referência. 

Nível mobilizável: No nível mobilizável a questão proposta não fornece de forma direta as 

ferramentas necessárias para a formulação da resposta por parte do estudante, mas o que é 



308 
 

 

pedido está explícito na tarefa. O conhecimento é, portanto, mobilizado pelo estudante se este 

souber identificar e aplicar as ferramentas na tarefa proposta de forma correta.  

Nível disponível: No nível disponível o estudante deve realizar a tarefa sem o conhecimento 

envolvido, ou se parte dos conhecimentos envolvidos sejam evidentes na apresentação da tarefa. 

Sua resolução só se será possível se o estudante for capaz de localizar dentre os conhecimentos 

de que dispõe qual o conhecimento ou os conhecimentos necessários para a resolução da tarefa. 

O estudante deve associar diferentes formas de representação do mesmo objeto e estabelecer as 

relações que permitam solucioná-la, o que só ocorrerá se ele tiver consciência das relações entre 

os objetos e suas representações. 

Tarefas: Qualquer atividade humana que o indivíduo se propõe a realizar. 

Técnica: Estratégia culturalmente desenvolvida para realizar uma tarefa. 

Tecnologia: discurso racional sobre a técnica que tem por “objeto primeiro de justificar 

‘racionalmente’ a técnica, nos assegurando a realização da tarefa” (CHEVALLARD, 1999, p. 

227). 

Teoria: Conjunto de saberes estabelecido dentro de uma dada instituição que fundamenta uma 

dada tecnologia. 

Topos: O conceito de topos proposto por Chevallard (1999) procura identificar o lugar ocupado 

pelo professor, topos do professor, e o lugar ocupado pelo estudante, topos do estudante, no 

desenvolvimento de uma tarefa.  

Objeto: Segundo Chevallard (2009) objeto é qualquer entidade, material ou imaterial, que 

exista para pelo menos um indivíduo, ou seja, tudo pode ser considerado um objeto, inclusive 

as pessoas.  

Oralização dos grafismos: Segundo Bosch e Chevallard (1999), a pluralidade de representação 

ostensiva leva a necessidades práticas de representar ostensivos orais. Esse fenômeno que os 

autores denominam de oralização dos grafismos nos “conduz a olhar os sinais gráficos como 

escritas similares àquelas elaboradas pela notação escrita da língua (oral). Assim, por exemplo, 

a sequência de grafias  
1

0
)( dxxf  seria lida de uma maneira que parece familiar se pudéssemos 

apresentá-la em viva voz, mas que pareceria estranha em sua escrita fonética: “soma de zero a 

um de efe de x de x”. (BOSCH e CHEVALLARD, 1999, p. 35, tradução nossa)  

Ostensivos e Não-ostensivos: Segundo Chevallard (1994) e Bosch e Chevallard (1999),  

objetos ostensivos são aqueles que assumem uma forma material qualquer como uma régua, a 

caneta; da mesma forma que podemos considerar como um objeto material palavras, ações, 

diagramas, desenhos etc. Por outro lado os objetos não-ostensivos são os que normalmente são 
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chamados de noções, conceitos, ideias etc. Dessa forma, uma ideia, ou conceito matemático 

assume forma de matéria através de suas representações.  

Quadros: São formados pelos objetos de um ramo da matemática, das relações entre esses 

objetos, de suas formulações eventualmente diversas e das imagens mentais associadas a esses 

objetos e a essas relações. 

Relação Institucional: Relação que a pessoa mantém com os objetos pertencentes à instituição.  

Relação pessoal: relação do indivíduo com o objeto que se estabelece quando, de alguma 

forma, o mesmo com ele interage 
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Apêndice 1 - Livros Analisados 

 

DANTE. Luiz Roberto. Aprendendo Sempre 5o Ano. Editora Ática São Paulo – SP. 2009.   

 

DANTE. Luiz Roberto.  Tudo é matemática. 6o Ano. Editora Ática São Paulo – SP. 2009.   

 

DANTE. Luiz Roberto. Tudo é matemática. 7o Ano. Editora Ática São Paulo – SP.  2009. 

 

DANTE. Luiz Roberto. Tudo é matemática. 8o Ano. Editora Ática São Paulo – SP. 2009.   

 

IEZZI. Gelson, DOLCE. Osvaldo, MACHADO. Antônio. Matemática e Realidade 7º. Ano 

6ª. Edição, Atual Editora. São Paulo SP. 2009 

 

IEZZI. Gelson, DOLCE. Osvaldo, MACHADO. Antônio. Matemática e Realidade 8º. Ano 

6ª. Edição,   Atual Editora. São Paulo SP. 2009. 

 

IEZZI. Gelson, DOLCE. Osvaldo, MACHADO. Antônio. Matemática e Realidade 6º. Ano 

6ª. Edição, Atual Editora. São Paulo SP. 2009. 

 

SANCHEZ. Lucília Bechara; Liberman. Manhúcia Perelberg, Wey. Regina Lúcia da Matta. 

Fazendo e Compreendendo Matemática 5º. Ano Ensino Fundamental  Ed. Saraiva São Paulo, 

São Paulo. 2010. 

 

  



312 
 

 

Apêndice 2 

Tabela completa dos tipos de tarefas propostas na obra Tudo é Matemática, de Luiz 

Roberto Dante, destinada ao Sétimo Ano, cujos dados resumidos foram apresentados tabela 6. 

TABELA 26 - Tipos de tarefas propostas na obra Tudo é Matemática Sétimo Ano 2009. 

Tipo de tarefa Topos do prof. % Topos do estudante % Total % 

1 3 1,91% 101 8,50% 104 7,73% 

2 10 6,37% 215 18,10% 225 16,73% 

3 0 0,00% 1 0,08% 1 0,07% 

4 27 17,20% 86 7,24% 113 8,40% 

5 9 5,73% 58 4,88% 67 4,98% 

6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

7 0 0,00% 61 5,13% 61 4,54% 

8 0 0,00% 7 0,59% 7 0,52% 

9 13 8,28% 150 12,63% 163 12,12% 

10 0 0,00% 12 1,01% 12 0,89% 

11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

13 0 0,00% 1 0,08% 1 0,07% 

14 4 2,55% 19 1,60% 23 1,71% 

15 4 2,55% 19 1,60% 23 1,71% 

16 7 4,46% 8 0,67% 15 1,12% 

17 3 1,91% 5 0,42% 8 0,59% 

18 1 0,64% 2 0,17% 3 0,22% 

19 4 2,55% 8 0,67% 12 0,89% 

20 18 11,46% 17 1,43% 35 2,60% 

21 0 0,00% 19 1,60% 19 1,41% 

22 33 21,02% 237 19,95% 270 20,07% 

23 0 0,00% 45 3,79% 45 3,35% 

24 10 6,37% 38 3,20% 48 3,57% 

24 a. 1 0,64% 4 0,34% 5 0,37% 

25 0 0,00% 14 1,18% 14 1,04% 

26 6 3,82% 6 0,51% 12 0,89% 

27 4 2,55% 14 1,18% 18 1,34% 

28 0 0,00% 38 3,20% 38 2,83% 

29 0 0,00% 3 0,25% 3 0,22% 

Total 157 100,00% 1188 100,00% 1345 100,00% 

FONTE: O autor (2015). 
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Apêndice 3   

Tabela completa dos tipos de tarefas propostas na obra Matemática e Realidade de 

Gelson Iezzi et all, destinada ao Sétimo Ano, cujos dados resumidos foram apresentados na 

tabela 7. 

TABELA 27 - Tipos de tarefas propostas no Livro Matemática e realidade, Sétimo Ano 2009. 

Tipo de tarefa 
Topos do 

prof. 
% Topos do aluno % Total % 

1 15 6,70 90 6,09 105 6,17 

2 21 9,38 192 12,98 213 12,51 

3 0 0,00 3 0,20 3 0,18 

4 19 8,48 65 4,39 84 4,93 

5 1 0,45 224 15,15 225 13,21 

6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7 5 2,23 68 4,60 73 4,29 

8 0 0,00 2 0,14 2 0,12 

9 8 3,57 171 11,56 179 10,51 

9 a. 0 0,00 26 1,76 26 1,53 

10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

11 6 2,68 24 1,62 30 1,76 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

13 0 0,00 13 0,88 13 0,76 

14 2 0,89 4 0,27 6 0,35 

15 7 3,13 60 4,06 67 3,93 

16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

17 3 1,34 6 0,41 9 0,53 

18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

19 8 3,57 8 0,54 16 0,94 

20 8 3,57 7 0,47 15 0,88 

21 0 0,00 17 1,15 17 1,00 

22 88 39,29 243 16,43 331 19,44 

22 a 5 2,23 15 1,01 20 1,17 

23 3 1,34 85 5,75 88 5,17 

24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 a 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

25 0 0,00 77 5,20 77 4,52 

26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

28 10 4,46 16 1,08 26 1,53 

29 0 0,00 1 0,07 1 0,06 

30 7 3,13 44 2,97 51 2,99 

31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

34 8 3,57% 18 1,22 26 1,53 

Total 224 100,00% 1479 100,00 1703 100,00% 

  FONTE: O autor (2015). 
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Apêndice 4  

Tabela completa dos tipos de tarefas proposta na obra Tudo é Matemática de Luiz 

Roberto Dante, destinada ao Sétimo Ano, cujos dados resumidos foram apresentados na 

tabela 8. 

TABELA 28 -  Tipos de tarefas proposta no Livro Tudo é matemática, Oitavo Ano, 2009. 

Tipo de tarefa Topos do prof. % Topos do aluno % Total % 

1 0 0,00 9 0,66 9 0,58 

2 0 0,00 123 8,97 123 7,86 

3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6 0 0,00 1 0,07 1 0,06 

7 0 0,00 39 2,84 39 2,49 

7 a. 5 2,60 6 0,44 11 0,70 

8 0 0,00 1 0,07 1 0,06 

9 4 2,08 48 3,50 52 3,32 

9 a. 0 0,00 51 3,72 51 3,26 

9 b. 4 2,08 14 1,02 18 1,15 

9 c. 2 1,04 9 0,66 11 0,70 

10 6 3,13 26 1,90 32 2,05 

11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

13 0 0,00 2 0,15 2 0,13 

13 a. 3 1,56 8 0,58 11 0,70 

14 10 5,21 57 4,15 67 4,28 

15 1 0,52 17 1,24 18 1,15 

16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

17 3 1,56 11 0,80 14 0,90 

18 1 0,52 1 0,07 2 0,13 

19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

21 3 1,56 64 4,66 67 4,28 

22 0 0,00 1 0,07 1 0,06 

22 a. 0 0,00 2 0,15 2 0,13 

23 11 5,73 149 10,86 160 10,23 

24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

24 a. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

25 2 1,04 164 11,95 166 10,61 

26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

27 2 1,04 7 0,51 9 0,58 

28 0 0,00 1 0,07 1 0,06 

29 4 2,08 18 1,31 22 1,41 

30 15 7,81 36 2,62 51 3,26 

31  37 19,27 230 16,76 267 17,07 

32 6 3,13 17 1,24 23 1,47 

33 3 1,56 0 0,00 3 0,19 

34 13 6,77 43 3,13 56 3,58 

35 13 6,77 50 3,64 63 4,03 

36 10 5,21 32 2,33 42 2,69 

36 a. 19 9,90 97 7,07 116 7,42 

37 3 1,56 4 0,29 7 0,45 

38 12 6,25 34 2,48 46 2,94 

Total 192 100,00 1372 100,00 1564 100,00 

FONTE: O autor (2015). 
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Apêndice 5 
 

Tabela completa dos tipos de tarefas propostas na obra Matemática e Realidade de 

Gelson Iezzi et all, destinada ao Oitavo Ano, cujos dados resumidos foram apresentados na 

tabela  10. 

 
Tabela 29 - Tipos de tarefas propostas no Livro Matemática e realidade, Oitavo Ano. 2009. 

Tipo de tarefa 
Topos do 

prof. 
% 

Topos do 

aluno 
% Total % 

1 18 8,91 32 2,36 50 3,21 
2 2 0,99 128 9,43 130 8,33 

3 0 0,00 2 0,15 2 0,13 
4 1 0,50 46 3,39 47 3,01 

5 0 0,00 14 1,03 14 0,90 

6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
7 17 8,42 21 1,55 38 2,44 

7 a. 4 1,98 31 2,28 35 2,24 
8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9 3 1,49 68 5,01 71 4,55 

9 a.  4 1,98 38 2,80 42 2,69 
9 b 0 0,00 140 10,31 140 8,97 

9.c 1 0,50 10 0,74 11 0,71 
10 32 15,84 22 1,62 54 3,46 

11 4 1,98 18 1,33 22 1,41 
12 1 0,50 4 0,29 5 0,32 

13 0 0,00 1 0,07 1 0,06 

14 8 3,96 39 2,87 47 3,01 
15 4 1,98 38 2,80 42 2,69 

16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
17 9 4,46 29 2,14 38 2,44 

18 1 0,50 12 0,88 13 0,83 

19 4 1,98 7 0,52 11 0,71 
20 0 0,00 8 0,59 8 0,51 

21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
22 0 0,00 1 0,07 1 0,06 

22 a. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
23 1 0,50 64 4,71 65 4,17 

24 2 0,99 2 0,15 4 0,26 

24 a  0 0,00 8 0,59 8 0,51 
25 1 0,50 123 9,06 124 7,95 

26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
27 3 1,49 22 1,62 25 1,60 

28 0 0,00 2 0,15 2 0,13 

29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
30 6 2,97 22 1,62 28 1,79 

31 22 10,89 100 7,36 122 7,82 
32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
34 10 4,95 21 1,55 31 1,99 

35 16 7,92 61 4,49 77 4,94 

35 a  4 1,98 20 1,47 24 1,54 
36 17 8,42 132 9,72 149 9,55 

36 a. 0 0,00 7 0,52 7 0,45 
37 0 0,00 10 0,74 10 0,64 

38 7 3,47 55 4,05 62 3,97 

Total 202 100,00 1358 100,00 1560 100,00 
FONTE: O autor (2015). 
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Apêndice 6 - Questões para alunos de Quinto e Sexto Anos do Ensino Fundamental - Ciclo I. 
 

Instruções: 

1- Esta atividade é meramente diagnostica, não fazendo parte da avaliação de desempenho do aluno. 

2- As informações aqui obtidas serão utilizadas apenas como fonte de pesquisa sendo mantido o anonimato. 

3- Resolva a atividade com atenção, sua participação é muito importante. 

3) Resolver a expressão:  

c) 384 – 12 . 15 =  

 

 

 

d)  8 . 34  –  13 . 14 = 

 

 

 

 

 

Rascunho 

4) Resolver a expressão, (registrando todas as etapas utilizadas na resolução todas 

as etapas utilizadas na resolução) 

e) 15 + 84 – 12 + 5 =  

 

 

Rascunho 
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f) 5 . 8 –  3 . 4 = 

 

 

 

g) 15 +  4 . 5 -  3 = 

 

 

 

 

h) 150 – [(12 + 5) . ( 5 – 3) +( 12 + 9)  ( 8 – 5) ] = 

 

_______________________________________________________________

_________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

5) Escreva, como se lê a expressão 

  5 . (7 + 8 ) =  

 ( 5 + 3) . ( 7 – 3) = 
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Apêndice 7 - Questões para alunos a partir do Sétimo Ano do Ensino Fundamental - Ciclo I. 
 

Instruções: 

1- Esta atividade é meramente diagnostica, não fazendo parte da avaliação de desempenho do aluno. 

2- As informações aqui obtidas serão utilizadas apenas como fonte de pesquisa sendo mantido o anonimato. 

3- Resolva a atividade com atenção, sua participação é muito importante. 

6) Resolver a expressão:  

e) 384 – 12 . 15 =  

 

 

 

f)  8 . 34  –  13 . 14 = 

 

 

 

 

Rascunho 

7) Resolver a expressão, (registrando todas as etapas utilizadas na resolução todas 

as etapas utilizadas na resolução) 

i) 15 + 84 – 12 + 5 =  

 

 

 

j) 5 . 8 –  3 . 4 = 

Rascunho 
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k) 15 +  4 . 5 -  3 = 

 

 

 

 

l) 150 – [(12 + 5) . ( 5 – 3) +( 12 + 9)  ( 8 – 5) ] = 

 

 

 

_______________________________________________________________

____________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

8) Escreva, como se lê a expressão 
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5 . (7 + 8 )  

 

( 5 + 3) . ( 7 – 3)  

 

( 5 + 12 )2  
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9) Julgue se são verdadeiras ou falsas as igualdades.  

a) ( 5 + 7 )2 = 52 + 72  ( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)  

b) 13 .  8 = 64 + 32 + 8 (............................................) 

 

10) Resolva os problemas abaixo 

a) Quando Ana nasceu seu irmão tinha sete anos. Se a soma das idades dos dois é 35 

anos, qual a idade de Ana? 

b) A idade de Pedro é o dobro da idade de seu sobrinho Juca. Se a soma das idades dos 

dois é 39 anos, qual a idade de Pedro e Juca? 

 6) Nas tabelas abaixo temos em cada linha uma quantidade de carinhas  Complete a última 

coluna com o número de carinhas na linha indicada. 

Tabela 1 

Linha Carinhas Quantidade de carinhas 

1  

 

 

2   

  

 

3    

   

 

4     

    

 

5      

     

 

......... Mantida a sequencia qual seria o numero de carinhas na linha abaixo 

8   

 Mantida a sequencia qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

15   

 Mantida a sequencia qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

N   

Tabela 2 

Linha Carinhas Quantidade de carinhas 

1                             

  

 

 2   
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 3    

   

 

  

 

 4     

    

 

  

 

 5      

     

 

   

 

......... Mantida a sequencia qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

 8   

 Mantida a sequencia qual seria o número de carinhas na linha abaixo 

 15   

 Mantida a sequencia qual seria o numero de carinhas na linha abaixo 

N   

 

11) Na Tabela abaixo temos uma sequência de soma de frações. Efetue cada uma delas, 

usando a coluna da direita.  

Soma 1 

 


2

1

1

1
  

Soma 2 

 


3

1

2

1

 

 

Soma 3 

 


4

1

3

1

 

 

Soma 4 

 


5

1

4

1

 

 

 ............ Se mantida a sequencia qual seria a soma indicada abaixo 

Soma 10 

 

  

.......... Se mantida a sequencia qual seria a soma indicada abaixo 

Soma n   
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Anexo 1  
 

Questão apresentada na página 93 do relatório SARESP 2009 para estudante do Quinto Ano do 

Ensino Fundamental.  

 

 
 

FONTE: Relatório Saresp 2009 p. 93.  
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Anexo 2  
 

Questão apresentada na página 122 do relatório SARESP 2009 para estudantes do Sétimo Ano 

do Ensino Fundamental  

 

 

FONTE: Relatório Saresp 2009 p. 122. 
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2ANEXO 3 – Parecer do conselho de Ética. 

 


