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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo investigar o possível efeito que uma intervenção 
de ensino, pautada numa atividade lúdica intencionalmente criada para esse fim e 
com base na Teoria dos Registros de Representação Semiótica, pode exercer 
sobre a compreensão dos conteúdos de álgebra e de sua linguagem por alunos 
do 7º. ano do Ensino Fundamental. Especificamente pretendemos investigar a 
passagem da linguagem natural para a linguagem algébrica e sua significação. 
Subsidiamo-lo pela Teoria dos Registros de Representações Semióticas de Duval 
(2004, 2009, 2011),pelo lúdico na visão de Piaget (1978) e pelas concepções de 
Álgebra dospesquisadores da Educação Matemática. A metodologia 
compreendeu um estudo quase-experimental, com a participação de dois Grupos: 
Experimental (GE) e de Controle (GC), realizado com duas turmas de 7º.ano de 
uma Escola da Rede Pública na cidade de Vitoria da Conquista-Bahia. Os dois 
grupos responderam a três instrumentos diagnósticos: pré, intermediário e pós-
testes. Intercalados a estes testes o GE participou de uma atividade que criamos, 
o CODERRÉ, focando conceitos algébricos em situações problemas em 
linguagem natural e em linguagem algébrica, enquanto que o GC continuou com 
as aulas rotineiras com o professor da classe e com os mesmos conteúdos, o que 
nos forneceu dados para a análise com um estudo comparativo entre os 
grupos.Os principais resultados apontam que o GE e o GC partiram de patamares 
baixos e próximos no pré-teste, chegando o GE ao pós-teste com uma diferença 
de 8,7% em relação ao desempenho do GC, não deixando dúvidas sobre a 
eficiência da nossa intervenção. Os resultados apontam ainda que a intervenção 
foi importante na formação do pensamento algébrico, com algumas dificuldades 
nas conversões. O estudo conclui que a principal contribuição do CODERRÉ para 
a aprendizagem da álgebra pelos alunos foi aapropriação da linguagem algébrica, 
percebida com o maior êxito dos alunos nas etapas de decodificação dos 
problemas propostos. 

Palavras-chave: Álgebra. Ensino Fundamental. Aprendizagem. Intervenção de 
Ensino. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the possible effect that an educational intervention, 
based on a play activityguided in a play activity intentionally created for this 
purpose and based on the Theory of Semiotics Representation Registers, may 
have on the understanding of algebra content and its language by the students of 
7th. year of Elementary School. Specifically we intend to investigate the transition 
from natural language to the algebraic language and its meaning. We base it the 
Theory of Semiotics Representations Records of Duval (2004, 2009, 2011), the 
playfulness in Piaget's (1978) view and the Algebra concepts of researchers in 
Mathematics Education. The methodology included aexperimental study, with the 
participation of two groups: experimental (GE) and control (GC), conducted with 
two groups of 7th year of a public school in the city of Vitoria da Conquista-Bahia. 
Both groups answered three diagnostic instruments: pre, intermediate and post-
tests. Interspersed these tests the GE participated in a playful activity type game 
we create, the CODERRÉ, focusing on algebraic concepts in problem situations in 
natural language and algebraic language, while the GC continued with routine 
lessons with the class teacher and with the same contents, which provided data 
for the analysis with a comparative study between the groups. The main results 
show that the GE and GC started with low levels and near the pre-test, the coming 
GE to post-test with a difference of 8.7% compared to the performance of the CG, 
leaving no doubt about the efficiency of our intervention. The results also indicate 
that the intervention was important in the formation of algebraic thinking, with 
some difficulties in conversions. The study concludes that the main contribution of 
CODERRÉ for algebra learning by students was the appropriation of algebraic 
language, perceived the most successful students in decoding steps of the 
proposed problems. 
 
Keywords: Algebra. Elementary School.Learning.Teachingintervention. 
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APRESENTAÇÃO 

  

 

 

 

Esta seção trata das motivações iniciais para a nossa pesquisa, trazendo 

as discussões que levaram à construção da problemática e dos objetivos, além da 

busca pelos aportes teóricos que os subsidiaram. Para embasar e direcionar o 

nosso estudo destacaremos as principais pesquisas em Educação Matemática 

que tratam dos problemas em relação à aprendizagem da álgebra, delimitando 

como tema a aprendizagem dos conceitos iniciais da álgebra pelos alunos dos 

últimos anos do Ensino Fundamental, objeto de nosso estudo, dado ênfase à 

produção de significados a esses conceitos algébricos pelos alunos. 

A motivação inicial para o desenvolvimento desta pesquisa parte da nossa 

prática docente e das vivências com o ensino e a aprendizagem de Matemática. 

Após alguns anos de experiência com a docência (no caso da autora) e com as 

pesquisas (no caso da professora orientadora) em Educação Matemática, 

pudemosperceber, pelas experiências em sala de aula e nos estudos relativos a 

estas questões, que os alunos apresentam dificuldades na interpretação dos 

problemas algébricos que exigem uma tradução da linguagem corrente para a 

linguagem simbólica. 

Nesse convívio direto percebemos também que quando os alunos são 

introduzidos na linguagem algébrica, no estudo das expressões algébricas, das 

equações, dos polinômios, etc., a relação deles com a Matemática se torna 

menos amigável.Essa passagem da aritmética para a álgebra simbólica é um dos 
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temas inquietantes na Educação Matemática. Ao longo de mais de vinte anos de 

experiência em sala de aula, seja nos Ensinos Fundamental ou Médio e também 

nos cursos de Formação de Professores, onde muitos já atuam em sala de aula, 

pudemos perceber essas dificuldades no processo de ensino e de aprendizagem 

da álgebra. Acrescenta-se a essas questões, de ordem cognitivade 

aprendizagem, a postura questionadora dos alunos enquanto adolescentes que 

estão nessa fase escolar, e a forma linear como os conteúdos são passados, 

muitas vezes de forma fragmentada e sem fazer relações com que o aluno já 

aprendeu em outros contextos. 

A partir dessas observaçõese pelas inquietações geradas, na perspectiva 

de trazer uma proposta de superação ou que possa amenizar as dificuldades, o 

nosso interesse em pesquisar tais problemas aumentou significativamente, 

especificamente em relação à aprendizagem de álgebra nos anos finais do Ensino 

Fundamental, e mais especificamente no 7º. ano1, onde os documentos legais 

preveem o inicio desse conteúdo. 

Surgiu então a necessidade de realizar um estudo mais detalhado e 

investigativo do desenvolvimento cognitivo desses alunos. Assim, o tema deste 

estudo é a introdução de álgebra para alunos do 7º. ano do Ensino Fundamental 

e, portanto, nos deteremos em investigar como se dá a aprendizagem dos 

conteúdos algébricos nesse referido ano. Do ponto de vista de quem tem uma 

larga experiência nesse nível de ensino, o 8º. ano é considerado difícil face os 

alunos terem maior contato com linguagem algébrica formal, que por sua vez 

deve ser bem introduzida no ano anterior, que é objeto de nosso estudo, para 

então institucionalizar nos anos seguintes. 

Acreditamos que, à luz das Teorias Cognitivistas que a Educação 

Matemática utiliza, possamos fundamentar o nosso estudo e responder as nossas 

inquietações, que então tornam nossas questões de pesquisa. 

                                                 
1Em 6 de fevereiro de 2006 foi aprovadaa lei 11.274 que altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional e dispõe sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino Fundamental, transformando o 
último ano da educação infantil no primeiro ano do ensino fundamental. Dessa forma, o atual 7º. 
ano corresponde à antiga 6ª. série. (LEI 11.274/06, D.O.U., de 07/02/2006). 
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Fundamentadas nessas teorias cognitivistas, algumas pesquisas (Oliveira, 

2004; Lins, 2006;Keppke, 2007)vêm sendo feitas no campo da Educação 

Matemática com o objetivo de diagnosticar as causas das dificuldades 

apresentadas na aprendizagem de álgebra e propor soluções. Faremos 

oportunamente, no capítulo da fundamentação teórica, um levantamento analítico 

de pesquisas que dissertam sobre o tema trazendo os resultados apresentados 

até então. E nesse contexto é que nos inserimos, para realizarmos a nossa 

pesquisa. 

Já vivenciamos situações de sala de aula em que os alunos dominam os 

procedimentos para a resolução de problemas algébricos, conseguem registrar 

matematicamente os dados do problema, formular uma equação e chegar a uma 

solução, mas não constroem um significado para esta solução, não conseguem 

estabelecer um significado para o x do problema. 

Exemplos das dificuldades dos alunos com a significação da incógnita nos 

problemas algébricos podemos perceber ao propormos situações-problema2 

como: 

“Pensei em um número, multipliquei por 5 e subtrai 3 do 
resultado. Obtive 7. Que número pensei?” 

Nesse tipo de problema percebemos pelas observações feitas ao longo da 

nossa prática docente que o aluno consegue respondê-lo sem precisar 

equacioná-lo. Os que partem para a resolução por equação se deparam muitas 

vezes com os entraves de uma nova linguagem. O grande desafio, ao que 

parece, não está somente no equacionar o problema, achar o x da questão, como 

também em utilizar uma linguagem diferente da usual, a linguagem algébrica. 

São as dificuldades cognitivas de significação e abstração, além dos 

entraves da compreensão das estruturas da linguagem própria da álgebra.Para 

Lins e Gimenez(2006, p. 33) a álgebra é “um conjunto de afirmações para as 

                                                 
2Neste texto o termo situações-problema, assim como problema, será utilizado para referir aos 
problemas matemáticos em questão. 
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quais é possível produzir significados em termos de números e operações 

aritméticas, possivelmente envolvendo igualdade e desigualdade”. 

Nesse sentido entendemos que a produção de significados nos problemas 

matemáticos é um processo complexo que envolve não só a atividade em 

questão como também o contexto em que esta atividade se enquadra, os 

métodos utilizados para encontrar a solução do problema e a forma como os 

professores conduzem as atividades em sala de aula. 

Outro exemplo de situaçãoproblema que os alunos sentem dificuldades de 

interpretação e na resolução é o seguinte: 

“Somadas as idades de Paulo e João acha-se o número 26. 
Sabendo que Paulo é mais novo que João 2 anos, qual a 
idade de cada um deles?” 

Sabemos, pelas nossas experiências que, além da falta de significação da 

incógnita x usada para equacionar problemas, muitos alunos não conseguem 

abstrair as suas ideias e têm dificuldades de dar uma resposta coerente. No 

exemplo acimaeles não conseguem abstrair a ideia de somar 2 ao mais novo. 

No seio das discussões e dos problemas levantados emergem questõesa 

respeito da forma como o aluno constrói significados para os conceitos algébricos 

e como soluciona os problemas matemáticos que envolvem esses conceitos, 

constituindo assim a problemática do nosso estudo.  

Nesse contexto, traçamos para este estudo o seguinte objetivo central: 

INVESTIGAR O POSSÍVEL EFEITO QUE UMA INTERVENÇÃO DE ENSINO, PAUTADA 

NUMA ATIVIDADE LÚDICA, PODE EXERCER SOBRE A COMPREENSÃO DOS 

CONTEÚDOS DA ÁLGEBRA ELEMENTAR E DE SUA LINGUAGEM POR ALUNOS DO 

7º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.  

A partir desse amplo objetivo outros, de cunho mais específico, foram 

traçados, os quais enumeramos a seguir: 
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(A) COMPARAR COMO SE DÁ A APROPRIAÇÃO DE TAIS CONCEITOS, 

CONSIDERANDO DUAS INTERVENÇÕES DE ENSINO DISTINTAS, POR MEIO DA 

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELOS ALUNOS EM DOIS GRUPOS: UM 

GRUPO EXPERIMENTAL (GE) E UM DE CONTROLE (GC); 

(B) ANALISAR AS ESTRATÉGIAS E AS ESTRUTURAS DA LINGUAGEM ALGÉBRICA 

UTILIZADAS PELOS ALUNOS DO GE NA CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS 

ALGÉBRICOS ELEMENTARES. 

Neste estudo participaram duas turmas do 7º. ano selecionadas dentre as 

que participaram do pré-teste e que constituiramos dois grupos: Experimental 

(GE) e de Controle (GC). Quanto à atividade lúdica a que nos referimos, trata-se 

de uma atividade que criamos, o CODERRÉ, que constituiu as intervenções 

realizadas no GE, e que consiste na criação de códigos e depois de recódigos 

pelos alunos para a resolução de problemas algébricos propostos. Estes serão 

detalhados oportunamente na metodologia. 

Construímos nossos objetivos a partir da questão de pesquisa que 

tínhamos em mente, a saber: 

QUAL O POSSÍVEL EFEITO QUE UMA INTERVENÇÃO DE ENSINO, PAUTADA NUMA 

ATIVIDADE LÚDICA, PODE EXERCER SOBRE A COMPREENSÃO DOS CONTEÚDOS 

DE ÁLGEBRA E DE SUA LINGUAGEM POR ALUNOS DO 7º. ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL? 

Tal como ocorreu com o objetivo, a nossa questão de pesquisa também se 

desdobra em duas outras. Assim, temos as seguintes questões específicas de 

pesquisa: 

(A) O USO DO INSTRUMENTO CODERRÉ PROPORCIONARÁ UM DESEMPENHO 

MELHOR AO GE EM RELAÇÃO AO GC, QUE CONTINUOU COM AS AULAS 

NORMAIS COM A PROFESSORA DA CLASSE, NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS 

ALGÉBRICOS?  
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(B) AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELO GE NO PROCESSO DE CODIFICAÇÃO E 

DECODIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS PERMITIRÃO UMA MELHOR APROPRIAÇÃO DA 

LINGUAGEM ALGÉBRICA? 

Surge então, em nosso estudo, a dimensão educativa da situação ao 

propomos trabalhar com uma atividade, na forma de exercícios intencionalmente 

criados com o objetivo de estimular a aprendizagem dos conceitos algébricos 

implícitos. 

E para responder as questões levantadas e, desta forma atingir os 

objetivos traçados, planejamos uma organização estrutural quese dará em divisão 

por capítulos, visando um melhor detalhamento do estudo realizado.  

O Capítulo I trazuma discussão sobre o nosso objeto matemático, a 

álgebra.Apresentamosreflexões e argumentações teóricas que auxiliaram nas 

argumentações da nossa questão de pesquisa e na definição dos termos que são 

utilizados pela álgebra. Discutimos a produção de significados algébricos e a 

formação dos conceitos iniciais da álgebra, como os conceitos de incógnita e 

variável.Trazemos também pesquisas correlatas que se aproximam do nosso 

estudo no sentido de situá-lo no atual contexto das pesquisas da Educação 

Matemática. 

Ainda no mesmo capítulo, fizemosuma discussão apoiada nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais(PCN) de Matemática3 para o Ensino Fundamental sobre o 

que este documento prevê para o ensino de Álgebra no 7º. Ano do Ensino 

Fundamental. Especificamente no Currículo das Escolas Públicas do Estado da 

Bahia para os anos finais do Ensino Fundamental, suas diretrizes, normas e 

regulamentações. É nesse contexto que se insereo nosso estudo, buscando 

justificar a questão de pesquisa no que prevê o Currículo de Matemática. 

                                                 
3Chamaremos aqui de PCN de Matemática aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do 3º. e 
4º. Ciclos do Ensino fundamental de Matemática. Trata-se de uma coleção de caráter institucional, 
elaborada pelo Ministério da Educação com o papel de serem norteadores da educação no Brasil, 
na perspectiva de contribuir para uma nova prática pedagógica (BRASIL, 1988, p. 05). Objetivam 
contribuir para que os alunos, através de uma prática pedagógica docente significativa, tenham 
acesso a um saber matemático que lhes possibilite, de fato, a inserção no mundo social e do 
trabalho enquanto cidadãos. 
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No Capítulo II, levando em consideração os objetivos traçados na 

pesquisa, apresentamos a fundamentação teórica que deu aporte ao nosso 

estudo.  Trata-se da Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS) 

de Duval, que nos subsidiou para a elaboração dos instrumentos diagnósticos e 

de intervenção e nas discussões levantadas. É uma teoria psicológica que traz o 

estudo da representação semiótica, que dá sustentação à ação do aluno, uma vez 

que a estrutura algébrica, nosso objeto de estudo, faz uso de símbolos e estes 

estão intimamente ligados a essa teoria. 

E para discutir a TRRS de Duval fizemos inicialmente um breve resumo 

sobre a Semiótica, visto que esta teoria discute signos e linguagem. E, dentre os 

objetivos do nosso estudo, pretendemos investigar a passagem da linguagem 

aritmética para a linguagem simbólica algébrica, pois a matemática utiliza 

símbolos que são próprios da sua teoria, especificamente quando tratamos de 

álgebra. 

Assim, apresentados os principais aspectos da teoria, fizemos então uma 

discussão sobre os registros de representação semiótica na aprendizagem da 

matemática. 

Finalizamos a discussão teórica abordandoalgumas pesquisas correlatas 

em Educação Matemática que utilizaram a TRRS, analisando seus principais 

resultados como forma de nos colocarmos neste cenário. 

Em seguida, para fundamentar teoricamente o nosso objeto de estudo, nos 

apoiamosnos estudos de cunho psicológico de Vergnaud (1990), de Da Rocha 

Falcão (1993, 2003) e FilloyetRojano (1984) para discutirmos sobre a formação 

dos conceitos e do pensamento algébrico. 

Ainda no mesmo capítulo, discutimos a ludicidade na Educação 

Matemática, visto que no nosso estudo a introdução da álgebra se dará com a 

atividade CODERRÉ, que tem aspectos lúdicos. Nesse aspecto, buscaremos 

apoio também nas ideias de Brousseau (1986), na sua Teoria das Situações 

Didáticas, e de Piaget (1978) através de estudos que utilizaram essas teorias 

como fundamentação dos estudos com atividades lúdicas, tal como 
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desenvolvemos o nosso CODERRÉ, com a utilização de uma atividade de 

características lúdicas na etapa de intervenção.Sobre esses estudos levantamos 

questões que serviram como base para a compreensão dos dados que coletamos 

na pesquisa. 

O Capítulo IIIfoi reservado para descrevermos detalhadamente a 

fundamentação teórica metodológica da pesquisa, relatando como foi 

desenvolvido todo o processo de elaboração e aplicação dos testes e da 

intervenção de ensino nos grupos GE e GC. Além de mostrar caminhos para a 

análise dos dados observados. 

E no último capítulo, fizemos a discussão dos resultados. Por se tratar de 

um estudo majoritariamente qualitativo, com algumas especificidades 

quantitativas, nos detemos na análise qualitativa dos dados coletados, atentando 

para essas especificidades e suas possíveis interferências nos resultados, 

fazendo as inferências pertinentes ao estudo em questão. 

Por fim, apresentamos as considerações finais do estudo, retomando as 

questões de pesquisa colocadas e mostrando os resultados encontrados e as 

possíveis soluções. Discutimos também a importância desses resultados e dos 

instrumentos utilizados para a aprendizagem da álgebra como também para o 

enriquecimento da prática docente na busca de uma proposta que minimize as 

dificuldades de ensino e aprendizagem de álgebra, indicando caminhos para 

novos estudos a partir deste. 
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CAPÍTULO I: 

ÁLGEBRA, O NOSSO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 

 

Neste capítulo faremos um estudo sobre a álgebra, que constitui o nosso 

objeto de estudo. Destacaremos a sua inserção no currículo escolar, os tipos, 

conceitos e elementos que a constitui. 

 

 

 

1.1 As concepções de álgebra e os PCN em Matemática 

 

Do nosso ponto de vista, os conteúdos de álgebra constituem alicerces da 

Educação Básica. Por meio da álgebra podemos modelar uma gama infinita de 

problemas que circundam a nossa vida, além do seu estudo elevar analiticamente 

o conhecimento matemático do aluno e deve ser introduzido o quanto antes. 

Entre os pesquisadores que discutem as concepções de álgebra e a 

produção de significados para os conteúdos algébricos, destaca-se Lins e 

Gimenez (1997) com estudos sobre como a álgebra e a aritmética se relacionam. 
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E apontam que os objetivos traçados para o ensino, tanto da álgebra quanto da 

aritmética, devem versar sobre a habilidade dos alunos em resolver problemas e 

investigar modos de produzir significados para as situações problematizadas. 

Nesse sentido, Lins e Gimenez (1997, p. 157) argumentam que “começar a 

educação algébrica o quanto antes é fundamental, para que mais tarde não nos 

queixemos de como os alunos não conseguem ‘largar a aritmética’”.  

Acreditamos que, quando se propõe o início do ensino algébrico mais cedo, 

é possível amenizar o formalismo do seu ensino com o simbolismo algébrico, e 

assim possibilitar a exploração de situações que propiciem ao aluno a percepção 

de regularidades em diversas situações, facilitando a sua aprendizagem. 

Analisando os documentos legais que regem o ensino da álgebra no ciclo 

do Ensino Fundamental, os PCN (1988) em Matemática,encontramos uma base 

legal com a indicação que a álgebra deve ser introduzida desde os anos iniciais 

do Ensino Fundamental, como uma pré-álgebra. Estes partem do pressuposto de 

que, para que o aluno possa entender álgebra simbólica é necessário que tenham 

esse contato anterior com a álgebra, sendo trabalhada junto com a aritmética. 

Assim, nos anos finais do Ensino Fundamental, os trabalhos com a álgebra serão 

ampliados e formalizados com mais facilidade, permitindo que os alunos 

reconheçam as diferentes funções da álgebra e sejam capazes de modelar 

situações por meio de problemas, familiarizando com a sintaxe própria da álgebra, 

como as fórmulas, as equações, os símbolos, as variáveis e as incógnitas. 

(BRASIL, 1988, p. 50-51). 

A concepção de álgebra presente nos PCN (idem), e compartilhada por 

Fiorentini et al (1993), indicam que a sua introdução e também a sua sustentação 

devem ocorrer pela exploração de situações-problema abertas, como 

problematização das situações do seu cotidiano, em que os alunos possam 

construir as noções algébricas a partir de suas próprias observações. 

E para conceituarmos a álgebra,no nosso estudo, vamos tratá-la sob duas 

visões: a visão matemática e a visão psicológica, esta última pautada na 

caracterização epistemológica do termo.   
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Do ponto de vista da Matemática, e lançando mão de uma visão 

reducionista, podemos conceituar a álgebra como o ramo da Matemática que 

estuda as abstrações e generalizações dos conceitos e operações de aritmética, 

representando quantidades através de símbolos, tal como encontramos no 

minidicionário de língua portuguesa Luft (2000). Mas entendemos que a álgebra 

vai bem além de uma aritmética generalizada e então buscamos as diferentes 

classificações para a álgebra. 

Encontramos nos PCN (1988) em Matemática diferentes interpretações para 

a álgebra, que a define como Aritmética Generalizada, Funcional, Equações e 

Estrutural. Assim, entendemos que a álgebra é responsável pelos estudos da 

manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e 

estruturas algébricas. O termo álgebra, na verdade, compreende um espectro de 

diferentes ramos da Matemática, cada um com suas especificidades, que vai 

desde a álgebra elementar que é vista na escola básica até as mais abstratas, 

como na Teoria dos Números, Topologia, dentre outros. 

Nos estudos de Fiorentini et. al. (2003) e Carraher et. al. (2006) 

encontramosclassificações para a álgebra como: (a) álgebra universal – aquela 

que estuda as ideias em comum de todas as estruturas algébricas; (b) álgebra 

abstrata4 – aquela que estuda as estruturas algébricas tais como grupos, anéis e 

corpos; (c) álgebra elementar – aquela que diz respeito às operações aritméticas, 

mas que, ao contrário da aritmética, utiliza símbolos em vez de números; (d) 

álgebra computacional – ou computação algébrica, é a tecnologia para a 

manipulação de fórmulas matemáticas por computadores digitais, que utiliza 

símbolos representando objetos matemáticos; por fim temos a (e) álgebra linear, 

que é o estudo dos espaços vetoriais, transformações lineares, entre eles,que 

utilizam conceitos e estruturas fundamentais da matemática. 

Nesse sentido, entendemos por álgebra elementar, a que é estudada na 

escola e está nos livros didáticos, uma abordagem básica de conceitos 

algébricos, necessários à compreensão dos conceitos mais avançados e próprios 

da álgebra, como os conceitos de equação, incógnita (grandeza desconhecida, de 

                                                 
4 O termo álgebra abstrata, ou álgebra moderna, é utilizado para diferenciá-la da álgebra 
elementar, mais antiga, a que é estudada na escola, em nível dos ensinos fundamental e médio. 
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valor determinável, único ou não) e variável (grandeza desconhecida, mas que 

pode assumir diversos valores). 

Usiskin (1995) afirma que comumente o estudo da álgebra é associado ao 

estudo de varáveis apenas, sem, no entanto, estabelecer uma diferenciação 

conceitual entre variável e incógnita. E o faz exemplificando através de duas 

situações: 

i) 40 = 50x , neste caso o valor de x não pode variar, é uma 
incógnita e a expressão uma equação para ser resolvida, ou seja, 
é preciso encontrar o valor de x. 

ii) y = kx , aqui sim, temos a ideia de variável, já que o valor de y 
depende do valor que x assumir. (Usiskin, 1995, p. 18-22). 

Por esse entendimento, o conceito de incógnita não apenas precede o de 

variável, como também é de fundamental importância para a diferenciação e o 

entendimento dos conceitos mais avançados da álgebra, como o conceito de 

função.  

Desse modo, formular leis gerais e fazer referência a valores 

desconhecidos (incógnitas e/ou variáveis) possibilita desenvolver equações e 

realizar análises correspondentes à sua resolução. Tendo em mente a escola, 

cabe à álgebra elementar tratar dos conceitos matemáticos ensinados nos anos 

finais do Ensino Fundamental (tais como equação e inequação, incógnita, função 

afim, a introdução do conceito de variável, etc) e no Ensino Médio (como é o caso 

das demais funções, da matriz, do aprofundamento e consolidação do conceito de 

variável, etc). 

A álgebra da Educação Básica trabalha com o termo variável quando 

propõe a significação das letras ao equacionar5 problemas, no mesmo sentido 

como o conceito se encontra nos dicionários, o de variação. Aurélio (2011) define 

variável como algo que é mudável, sujeito a variação, e incógnita como uma 

quantidade cujo valor se procura ao resolver um problema ou uma equação. 

Sobre o uso de letras para equacionar problemas matemáticos 

encontramos a informação em Eves (1995) que foi no início da era moderna que 

                                                 
5 Utilizamos o termo equacionar no sentido de transcrever os problemas da linguagem oral para a 
linguagem matemática simbólica, especificamente a linguagem algébrica. 
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os matemáticos passaram a usar letras para representar as incógnitas. É uma das 

explicações que traz para a origem da utilização da letra x em equações 

algébricas para o desconhecido, e em outras situações, é a que a palavra 

“desconhecido” em grego é “xenos” o que reduziria a “x” nas traduções feitas ao 

longo do tempo. 

Encontramos também nos livros de matemática o termo incógnita usado 

para expressar um valor desconhecido, uma variável cujo valor deve ser 

determinado de forma a resolver uma equação ou inequação, cuja solução pode 

ser numérica ou não. 

Nesse sentido, os conceitos de incógnita e variável precisam ser bem 

definidos uma vez que representam parte fundamental no estudo da Álgebra, 

além de se mostrarem como representantes do simbolismo presente na Álgebra. 

Pode partir da significação desses conceitos o sucesso na aprendizagem de 

álgebra pelos alunos. Nesse contexto e pensando no aluno Matos e Ponte (2008, 

pág. 196) expressam que “a utilização de símbolos algébricos e a construção do 

conceito de variável trazem-lhe usualmente dificuldades significativas e merecem, 

por isso, a nossa atenção”. 

A álgebra é composta de situações-problema que exigem, além do pensar, 

um entendimento e uma apropriação da sua linguagem, que conduz o aluno a 

questionamentos, a criar estratégias de resolução, possibilitando o exercício do 

raciocínio lógico. O ensino de conteúdos matemáticos na forma de situações 

problemas ainda enfrenta obstáculos de resistência pelos alunos, por achar difícil 

a sua interpretação.  

As discussões sobre como se dá a aprendizagem da álgebra nos leva a 

refletir qual o significado que o aluno constrói para os conceitos algébricos de 

incógnita, sua significação e como soluciona problemas algébricos. 

Por significação entendemos a ação de falar a respeito e fazer bom uso de 

um determinado conceito. Produzir significados para os conceitos algébricos é, 

então, falar com propriedade a respeito dos objetos matemáticos da álgebra. 
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Assim, como pretendemos investigar a aprendizagem, discutiremos a 

seguir processos cognitivos que estão presentes na introdução da álgebra na 

Educação Básica, na visão dos pesquisadores da Psicologia da Educação 

Matemática. 

 

 

 

1.2 Estudos de cunho psicológico sobre a formação do 

conceito algébrico 

 

Do ponto de vista epistemológico, Lins e Gimenez (1997) afirmam que a 

álgebra consiste em um conjunto de ações para os quais é possível produzir 

significado em termos de números e operações. Da Rocha Falcão (1993, p. 86) 

caracteriza a álgebra como um conjunto de conceitos e procedimentos 

(algoritmos) matemáticos, que permitem a representação prévia e a resolução de 

um determinado tipo de problema, para o qual os procedimentos aritméticos 

puramente são insuficientes.  

Dessa forma, a álgebra se apresenta com um duplo status epistemológico: 

ela é objeto de estudo em si mesma e também é, ao mesmo 

tempo,umaferramenta de trabalho a serviço de outros domínios da ciência.Da 

Rocha Falcão (1993, 2003), psicólogo cognitivista à época, cuja teseversou sobre 

o campo conceitual6 algébrico, salienta que a álgebra também assume o papel de 

fazer a transposição entre a linguagem natural e a linguagem simbólica-formal da 

Matemática. 

Da Rocha Falcão (1993) considera que essa transposição representa uma 

mudança epistemológica importante, uma ruptura entre o procedimento numérico 

                                                 
6 Termo definido por Gerard Vergnaud (1990, p. 84) como um conjunto informal e heterogêneo de 
problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento, 
conectados uns aos outros e, provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição do 
conhecimento.  
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imediato, já insuficiente na resolução de problemas, e o procedimento algébrico 

com uso da linguagem simbólica formal, com a necessidade de manipular 

símbolos com regras próprias na resolução dos problemas algébricos.  

Nesse sentido o autor (1993) propõe que essa transposição da aritmética à 

álgebra se dê com a resolução de situações-problema que coloquem o aluno 

frente às situações que possam ser transformadas em equações, modeladas, e 

então resolvidas. 

Filloy e Rojano (1984) e Vergnaud (1990) também se referem a essa 

passagem da aritmética à álgebra como uma “ruptura epistemológica”, visto que 

os alunos passam de uma etapa de conhecimento matemático à outra, tendo que 

se apropriar de novos objetos matemáticos, dominá-los e reformular as suas 

concepções. Em sua Teoria dos Campos Conceituais7Vergnaud (idem) afirma 

queos obstáculos epistemológicos da passagem entre os campos conceituais 

aritmético e algébrico são verdadeiros entraves psicológicos na compreensão do 

campo conceitual algébrico. 

Quanto à transposição elucidada por Da Rocha Falcão (2003), esta pode 

muito bem ser explicada dentro da ótica da Teoria dos Registros das 

Representações Semióticas, de Raymond Duval,que será oportunamente 

detalhada no Capítulo II, a qual nomeia tal transposição como mudança de 

registro. Em sua teoria, Duval (2004, 2009, 2011) enfatiza a importância dessa 

mudança na resolução de problemas matemáticos, que no nosso estudo 

focaremosmais especificamente a mudança entre o registro da linguagem natural 

e o registro algébrico, na formação dos conceitos algébricos. 

Aliada a estas questões não podemos deixar de discutir também a prática 

docente deste conteúdo. Sabemos que a álgebra carrega em si um formalismo, 

que pode vir a influenciar a sua aprendizagem, por distanciar, muitas vezes, o 

problema da realidade e do interesse imediato do aluno. Mas acreditamos 

também que a dificuldade de compreensão dos conceitos algébricos pode estar 

                                                 
7Trata-se de uma teoria psicológica que trata do processo de conceitualização do real permitindo 
localizar e estudar continuidades e rupturas entre conhecimentos do ponto de vista de seu 
conteúdo conceitual (VERGNAUD, 1990, p. 133). 
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relacionada ao modo como são introduzidos os conceitos iniciais da álgebra para 

esses alunos. 

No sentido de garantir o desenvolvimento do pensamento algébrico, os 

PCN (1988) em Matemática orientam que sejam oferecidas aosalunos atividades 

que inter-relacionem as diferentes concepções de Álgebra,permitindo-lhes 

analisar as suas diversas funções ao invés de simplesmenteoferecer contato com 

a técnica e a operatória, pois 

Pela exploração de situações-problema, o aluno reconhecerá 
diferentesfunções da Álgebra (generalizar padrões aritméticos, 
estabelecer relações entre duas grandezas, modelar, resolver problemas 
aritmeticamente difíceis),representará problemas por meio de equações 
e inequações (diferenciandoparâmetros, variáveis, incógnitas, tomando 
contato com fórmulas),compreenderá a “sintaxe” (regra para a resolução) 
de uma equação (BRASIL,1998, p. 50-51). 

Nesse sentido, entendemos que realmente é de extrema importância que 

se propunha uma interligação entre os conteúdos algébricos previstos para serem 

estudados, de forma gradativa, propiciando vivenciar a construção dos seus 

conceitos. Assim, o aluno irá ampliando seu conhecimento aos poucos, mas de 

forma efetiva. É a construção do pensamento algébrico. 

Fiorentini et. al. (2005) afirmam que o pensamento algébrico se 

potencializa à medida que, gradativamente, o aluno vai se apropriando de uma 

linguagem mais adequada para se expressar e chega a um estágio mais 

desenvolvido quando é capaz de pensar e expressar-se genericamente sobre um 

conceito. Especificamente, em relação aos problemas matemáticos com 

expressões algébricas, o aluno seria capaz não apenas de expressá-las por 

escrito, como também de operá-las. 

Ainda de acordo com os PCN (1988), “o ensino da álgebra precisa 

continuar garantindo que os alunos trabalhem com problemas, que lhes permitam 

dar significados à linguagem e às ideias matemáticas” (p. 84), pois a álgebra é 

“uma poderosa ferramenta para resolver problemas” (p. 115). 
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Além disso, não podemos deixar de considerar o contexto de 

aprendizagem, onde o aluno está inserido, para que tornem significativos e úteis 

os conteúdos algébricos estudados. Nesse sentido, destacam: 

No ensino de Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um 
consiste em relacionar observações do mundo real com representações; 
outro consiste em relacionar essas representações com princípios e 
conceitos matemáticos. (BRASIL, 1998, p. 19) 

No que propõe o documento,o ensino da Matemática deve trazer os 

conceitos matemáticos de forma que auxiliem em fatos reais, na formação de 

capacidades intelectuais e na agilidade do raciocínio. Dessa forma, relacionando 

o ensino com a realidade dos alunos, é possível que criem regras e estratégias 

próprias para a resolução dos problemas propostos, significando estes conceitos. 

Lins e Gimenes (1997, p. 137) afirmam que “a atividade algébrica consiste no 

processo de produção designificados para a álgebra”. É nessa perspectiva que 

entendemos o estudo algébrico, com efetiva construção de conhecimento e que 

seja capaz de produzirsignificado. 

É importante então que os alunos apropriem-se destes conceitos para que 

possam aplicá-los para a construção de conhecimentos matemáticos posteriores 

nas mais diversas situações, dentro e fora da escola. 

Encontramos em um estudo correlato a pesquisa de Gil (2008) que buscou 

identificar e refletir sobre as possíveis razões para as dificuldades dos alunos da 

7ª. série (atual 6º. ano) do Ensino Fundamental na aprendizagem de álgebra, no 

que diz respeito aos seus conceitos e procedimentos utilizados para a resolução 

de problemas algébricos.  

Nesse estudo anterior, a pesquisadora realizou observações em sala de 

aula, entrevistas e aplicou testes diagnósticos com o intuito de detectar as causas 

das dificuldades observadas. Com a análise qualitativa dos dados, verificou-se 

que a interpretação de problemas algébricos, que exigem uma tradução da 

linguagemcorrente para a linguagem simbólica apresenta obstáculos, assim 

como, a relação entre a álgebra e a aritmética. E acredita que a causa da 

dificuldade de interpretação está relacionada ao fato do aluno ter uma dificuldade 
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na linguagem escrita. Esses foram os principais fatores detectados napresente 

pesquisa. 

Ainda em relação à discussão sobre o papel da linguagem na formação do 

pensamento algébrico, encontramos num artigo de Lins Lessa e Da Rocha Falcão 

(2005) uma discussão acerca da relação entre pensamento e linguagem no 

processo de apreensão conceitual na matemática. O estudo traz resultados 

empíricos de pesquisas realizadas pelos pesquisadores sobre o papel da 

linguagem nesse processo de conceptualização, sob o ponto de vista 

epistemológico segundo Piaget (1973), na perspectiva sócio-cultural de Vigotsky 

(2001) e na visão de pesquisadores pós-piagetianos como Vergnaud (1990) e Da 

Rocha Falcão (1997).  

O estudoempírico realizado por Lins Lessa (1996) objetivava analisar 

situações didáticas potencialmente facilitadoras para a introdução do campo 

conceitual da álgebra. Participaram da pesquisa 40 alunos da 5ª. Série (atual 6º. 

Ano), que responderam simultaneamente a um pré-teste com seis equações e 

seis problemas verbais envolvendo igualdades. Na segunda fase, em dois grupos, 

A e B, fizeram um treinamento em que o Grupo A respondeu problemas utilizando 

a Balança e o Grupo B respondeu problemas verbais. A última fase, o pós-teste, 

repetiu a atividade do pré-teste. Foi analisado o tipo de procedimento (algébrico 

ou aritmético) e o modo de representação utilizado por cada grupo.  

Os resultados da pesquisa de Lins Lessa (idem) apontaram que o 

procedimento aritmético predominou no pré-teste e o procedimento algébrico no 

pós-teste, no treinamento realizado. Quanto aos grupos, verificou-se que o Grupo 

A teve como suporte auxiliar a balança, e assim a construção do conceito do 

princípio de equivalência, de incógnita e de manipulação de incógnita teve uma 

ação concreta do aluno sobre o objeto balança, enquanto que o Grupo B teve um 

suporte apenas representacional. No entanto, os dados indicam que não existe 

supremacia de um sobre o outro, há indícios que a construção do conhecimento 

matemático não necessariamente é mediada pela linguagem. Mas os autores 

ressalvam que, no caso da álgebra com seus princípios, simbologias, conceitos e 

regras, a linguagem é fundamental. 
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1.3 Síntese do Capítulo: A construção de significados para os 

conceitos algébricos 

 

Neste capítulo apresentamos as principais ideias, conceitos e a estrutura 

legal referente à introdução do conteúdo matemático álgebra nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Buscamos focar os pontos que servirão para a análise dos 

dados,entendendo que muitos são os pontos que devem ser estudados e 

avaliados na construção do conhecimento algébrico e na sua manutenção, de 

forma que o aluno possa construir significados para o x, variável ou incógnita, dos 

problemas algébricos. 

A álgebra ocupa um lugar de destaque no currículo escolar, povoa as 

pesquisas da Educação Matemática, mas podemos observar que, mesmo com 

um grande tempo de estudo destinado a esta área da Matemática, os alunos 

ainda enfrentam dificuldades no que se refere à significação dos conceitos e 

procedimentos que fazem parte do contexto algébrico. 

Conforme delimitamos os sujeitos e o universo do nosso estudo, este se 

dará no 7º. ano que é um marco no estudo da matemática no Ensino 

Fundamental, com o rompimento com a aritmética e o inicio do estudo algébrico. 

Esse ensino conta com uma fragmentação e linearidade, onde o que foi aprendido 

não é levado em consideração, e que privilegia as incansáveis listas de exercícios 

dos livros didáticos, de aplicação mecânica de algoritmos para a resolução dos 

problemas matemáticos. 

No que tange à Matemática, os PCN (1988) apontam que sua 

aprendizagem deve estar ligada à compreensão, isto é, à apreensão do 

significado e é uma função da escola. Essa apreensão, posta pelos parâmetros, 

emnossa discussão, reporta-se ao objetivo maior de investigar como o aluno 

atribui significados às expressões matemáticas que envolvem os conteúdos 

algébricos.É a busca pelo fortalecimento do pensamento algébrico. 

Assim, nos inserimos nessa discussão, argumentada e sustentada pelas 

nossas vivências com o ensino e aprendizagem da matemática, pelas pesquisas 

já desenvolvidas e pelas propostas legais dos PCN (idem) em Matemática para a 
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introdução da álgebra no Ensino Fundamental, acreditando ser possível construir 

significados para os problemas matemáticos. 
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CAPÍTULO II: 

AS TEORIAS COGNITIVISTAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

 

 

Este capítulo trata das questões das teorias psicológicas que subsidiarão o 

nosso objeto de estudo. Dessa forma, o capítulo visa apresentar o nosso aporte 

teórico, o qual tem duas vertentes: a primeira delas é a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica de Duval, e a segunda é o lúdico, apoiado nas ideias de 

Piaget e discutido em sala de aula. 

A teoria psicológica de Duval nos subsidiará na interpretação de possíveis 

representações semióticas, detectadas nas ações dos alunos ao lidar com as 

situações algébricas ao longo do estudo, uma vez que a estrutura algébrica faz 

uso de símbolos e estes estão intimamente ligados às Representações 

Semióticas. 

No que tange ao lúdico, iremos nos apoiar nas ideias gerais de Piaget e de 

autores (piagetianos) que tem pensado o lúdico em sala de aula, visto que no 

nosso estudo a introdução da álgebra se dará por meio de uma atividade de 

intervenção que criamos, o CODERRÉ (uma atividade lúdica), conforme foi dito 

anteriormente no Capítulo de Apresentação.  

Dentro da Educação Matemática temos a visão de Brousseau que, assim 

como Duval, trata de jogos como uma das formas lúdicas de aprendizagem, como 

um caminho possível, embora não teçam comentários mais detalhados sobre o 
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tema. Assim, buscaremos apoio tanto em algumas premissas da Teoria das 

Situações Didáticas de Brousseau, quanto nas ideias de Piaget (1978) trazidas 

para a Educação Matemática por Macedo et. al. (2007, 2008) e Lopes e Magina 

(2012) sobre a importância do lúdico no processo de aprendizagem. 

Nesse sentido apresentaremos e discutiremos inicialmente a Teoria dos 

Registros da Representação Semiótica, os estudos correlatos a essa teoria e em 

seguida alguns aspectos sobre o jogo enquanto atividade lúdica, discutido na 

Teoria das Situações Didáticas e pelas ideias de Piaget, através dos autores que 

o tem como referência. 

 

 

 

2.1 A Teoria dos Registros de Representação Semiótica 

 

A Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS) foi 

desenvolvida pelo psicólogo e filósofo francês Raymond Duval, professor emérito 

da Universidade Du Litoral Côrte d’Opale, onde ainda desenvolve inúmeras 

pesquisas, o qual se dedicou às pesquisas e estudos em Educação Matemática 

desde a década de 70. 

Para que possamos discutir com maior propriedade essa teoria psicológica 

que dará aporte ao nosso estudo faz-se necessário fazermos inicialmente um 

breve resumo sobre Semiótica, destacando terminologias, definições e premissas 

que lhes são peculiares e utilizadas por Duval quando este explica sua teoria. 

 

 

  



38 

 

2.1.1 A Semiótica, os signos e as linguagens 

 

A palavra semiótica tem origem do termo grego semeion (ou semeiotiké) 

que significa signo. E em busca de uma definição para a semiótica, encontramos 

no dicionário Aurélio (2011) uma definição para a semiologia como a “ciência 

geral dos signos, dos sistemas de significação”. E por signo entendemos aquilo 

que representa algo para alguém, que ocupa o lugar de um objeto como uma 

imagem mental que o indivíduo faz deste objeto ao interpretá-lo. 

Somos seres sociais, imersos numa cultura onde a linguagem é uma das 

principais formas de comunicação e de significação às coisas que nos rodeia. 

Concordando com Lúcia Santaella (apud Miskulin, Moura & Silva, 2003), 

entendemos a Semiótica como o campo que estuda os fenômenos culturais por 

meio dos signos, mais precisamente, por meio de sistemas de significação. Seu 

surgimento, enquanto área definida de estudo, remonta ao início do século XX, 

apresentando duas origens paralelas: uma na Europa, por meio do filósofo e 

linguista suíço Ferdinand de Saussure, a outra nos Estados Unidos, através do 

pesquisador Charles Peirce. São as ideias e visões desse último que aparece 

mais fortemente na TRRS de Duval. 

Para Charles SandersPeirce(apud Miskulin, Moura & Silva, 2003), o signo é 

uma entidade composta pelo significante (o suporte material), pelo significado (a 

imagem mental) e pelo referente (o objeto real ou imaginário a que o signo faz 

alusão). Entendemos então a Semiótica como a ciência dos signos8, ou 

semiologia dos processos de significação, sob toda forma de manifestação, 

lingüística ou não. 

Como forma social de comunicação, a linguagem é um signo lingüístico 

importante na comunicação humana que tem significante (imagem, som) e 

significado (ideia mental de uma palavra). Nesse contexto, e de uma forma mais 

                                                 
8 Expressão usada por Lúcia Santaella (apud Miskulin, Moura & Silva, 2003) para se referir à 

semiótica. 
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abrangente, podemos assumir a Semiótica como uma ciência que investiga todas 

as linguagens possíveis, definição dada por Santaella. 

Apesar de não trazer uma definição única para a Semiótica, Duval (2009) 

chama semiósis a apreensão ou produção de uma representação semiótica. O 

termo foi introduzido por Charles SandersPeirce para designar o processo de 

significação. Duval toma esse termo e explica que a compreensão do papel da 

semiósis no funcionamento cognitivo e na forma como se dá a apreensão 

conceitual de um objeto, que chama de noésis, está relacionada com a variedade 

dos tipos de signos que podem ser utilizados. 

Como vimos, compreender a Semiótica faz-se necessário ao estudo da 

TRRS de Duval (2004, 2009, 2011) por causa dos aspectos cognitivos que estão 

diretamente relacionados à teoria e à aprendizagem matemática, e, dessa forma, 

ao nosso objeto de estudo.  

Em nossa pesquisa pretendemos identificar e analisar as representações 

apresentadas pelos alunos nos anos finais do Ensino Fundamental, no caso o 7º. 

ano, em relação à aprendizagem e significação dos conceitos da Álgebra 

Elementar. Além disso, pretendemos entender como se dá, do ponto de vista do 

aluno, a passagem de um registro de representação para outro. 

No ensino e na aprendizagem da Matemática nos deparamos muitas vezes 

com o problema dos objetos matemáticos só serem reconhecidos pela sua 

representação. Assim, para evocá-lo, o sujeito tem necessidade de recorrer a 

uma representação. Para Duval (2009) só há conhecimento quando o individuo 

consegue evocar esse objeto dissociado da sua representação, ou consegue 

reconhecê-lo em pelos menos dois registros de representaçãodiferentes. 

Em seguida discutiremos a relação da Matemática com a Semiótica, onde 

a abstração as tornam bastante próximas, e a contribuição que a Semiótica pode 

dar para a compreensão dos objetos matemáticos. 
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2.1.2 Os Registros de Representação Semiótica e a aprendizagem 

matemática 

 

A TRRS é uma teoria cognitiva da Educação Matemática que concentra 

seus estudos na aprendizagem da Matemática, considerando os aspectos 

cognitivos inerentes a essa apreensão. Nesse processo, a linguagem mostra-se 

um importante instrumento de comunicação e justificação de resultados. E é a 

linguagem matemática que serve para representar e comunicar os processos 

relativos à atividade matemática subjacente aos conteúdos ensinados em sala de 

aula. 

Encontramos em Aurélio (2011) a definição de cognição como a “função da 

inteligência ao adquirir um conhecimento”. Duval (2004) fala em abordagem 

cognitiva ao se referir às ações do aluno em compreender, efetuar e controlar a 

diversidade de atividades matemáticas que lhe é proposto em situação de 

aprendizagem. 

Dessa forma entendemos que acognição está diretamente relacionada 

aoprocesso de aquisição do conhecimento e envolve o pensamento, a linguagem, 

a memória, o raciocínio, todos os fatores necessários ao desenvolvimento 

intelectual. 

Na perspectiva de Duval (idem), entender o que é cognição faz-se se 

necessário ao nosso estudo, visto que este se dará com situações de 

aprendizagens, com os testes e as intervenções. Além disso, teremos como 

fundamentação as teorias cognitivistas que faz uso a Educação Matemática, 

como a própria TRRS de Duval, uma Teoria Cognitivista.  

O uso da TRRS para fundamentar o nosso estudo deve-se também ao fato 

de objetivarmos identificar como se dá a passagem da linguagem natural para a 

linguagem algébrica e utilizar uma atividade de codificação no processo 

metodológico. Além disso, ao objetivarmos investigar as dificuldades dos alunos 

em compreender os conceitos iniciais de álgebra e atribuir-lhes significados, o 
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faremos através de uma abordagem cognitiva, onde procuraremos descrever o 

funcionamento cognitivo do pensamento do aluno, nessas situações de 

apreensão dos conceitos algébricos. 

Entendemos que em qualquer estudo em torno dos fenômenos relativos à 

aquisição de conhecimento é necessário recorrer à noção de representação. 

Duval (2004) afirma que não há como um sujeito mobilizar qualquer conhecimento 

sem realizar uma atividade de representação. 

A matemática apresenta os seus conceitos, ideias, relações e propriedades 

através da escrita, recheada de gráficos, tabelas, esquemas, com o auxílio das 

representações. Os objetos matemáticos precisam de um sistema de 

representação que lhes permitam serem acessados. E as representações são 

instrumentos utilizados para evocar ou para tornar presente esse objeto, 

veiculando um tipo de informação capaz de gerar uma ideia sobre o que este 

representa. 

De acordo com Duval (idem), a noção de representação torna-se 

fundamental para qualquer estudo psicológico que investigue a aquisição de 

conhecimento e de como se processam as transformações de representações. O 

autor distingue três tipos de representação presentes no cenário da investigação 

psicológicaque são particulares a um sistema de signos e podem tomar 

significações diferentes para cada sujeito que as utiliza. São eles: a 

representação mental que, de acordo com os estudos de Piaget, caracteriza a 

noção de representação como “evocação de objetos ausentes”; a representação 

computacional, caracterizada pela execução automática de uma determinada 

tarefa, e as representações semióticas, definidas como as “produções 

constituídas pelo emprego de regras de sinais” (p. 15).E os diferentes tipos de 

sistemas de representações semióticas utilizados em matemática foram 

designados por Duval como um “registro”.   

As representações semióticas constituem uma importante ferramenta 

teórica de pesquisa para se compreender o processo de funcionamento cognitivo 

da apreensão conceitual, de raciocínio e de compreensão de enunciados na 
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Matemática. Compreender as dificuldades apresentadas pelos alunos nesse 

processo implica mobilizar sistemas cognitivos que expliquem tais dificuldades. 

Para Duval (2009) a articulação de diferentes registros de representação 

para um mesmo objeto matemático pode ajudar nessa compreensão. Um desses 

sistemas são os Registros de Representação Semiótica. 

As representações semióticas utilizadas em Matemática são classificadas 

por Duval (2004), em quatro tipos de registros distintos: escrita em língua natural9, 

sistema de escrita algébrica, figuras geométricas e gráficos cartesianos. O termo 

Registro de Representação Semiótica é usado para indicar esses diferentes tipos 

de representação.  

Nesse sentido Duval define ainda,  

[...] um registro de representação como um sistema semiótico que tem 
funções cognitivas fundamentais no processo de aprendizagem 
consciente, e representações semióticas como produções constituídas 
pelo uso de diferentes símbolos pertencendo a um sistema de 
representação que tem condições próprias de significado e de 
funcionamento. (DUVAL, 1994, p. 39). 

A matemática utiliza diversas representações semióticas, que são 

elementos cognitivos importantes para a aprendizagem. No entanto, há situações 

em que os sujeitos confundem os objetos matemáticos com suas representações. 

Assim, limitam apenas às representações semióticas daquela situação e acabam 

não reconhecendo o mesmo objeto quando representado de outra forma.  

Duval (idem) defende a possibilidade de diferentes registros de 

representação para um mesmo objeto, sem que este perca a sua referência, mas 

alerta para o fato de que, 

[...] não se pode ter compreensão em matemática, se nós não 
distinguimos um objeto de sua representação. É essencial jamais 
confundir os objetos matemáticos, como os números, as funções, as 
retas, etc, com suas representações, quer dizer, as escrituras decimais 
ou fracionárias, os símbolos, os gráficos, os traçados de figura... porque 
um mesmo objeto matemático pode ser dado através de representações 
muito diferentes. (DUVAL, ibid, p. 14). 

                                                 
9 Para este estudo as expressões língua natural e linguagem natural serão utilizadas para referir à 
língua materna, aquela que o individuo utiliza para se comunicar oralmente. 
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Nesses dizeres de Duval, uma mesma função, por exemplo, pode ser 

representada por argumentos da linguagem natural que a exprima, por uma 

expressão algébrica que a defina ou ainda, de forma não discursiva, através de 

um gráfico cartesiano ou uma tabela. Todas representam o mesmo objeto 

matemático função, porém num registro de representação diferente. No entanto o 

aluno enxerga em cada representação uma nova função. São as dificuldades 

inerentes à comunicação. 

Nesse entendimento, a matemática se enriquece de possibilidades de 

representação dos seus objetos, permitindo a escolha da melhor e mais 

adequada representação do que se pretende trabalhar. É a construção do 

conhecimento ocorrendo através de uma melhor compreensão do objeto 

matemático. 

Ainda sobre a discussão de como se dá a aprendizagem em Matemática, a 

apreensão dos seus conceitos e a designação de seus objetos, Duval (2011) 

coloca que, “em matemática uma representação semiótica só é interessante à 

medida que ela pode ser transformada em outra representação, e não em função 

do objeto que ela representa”. (DUVAL, ibid, p. 52) 

Dessa forma entendemos que um registro pode dar origem a outro e essa 

capacidade de mobilização dos registros deve promover a aquisição do 

conhecimento pelo aluno. 

Pode ser fácil para um aluno reconhecer o número 2 em 
��

�
e, no entanto, 

tornar difícil reconhecê-lo num registro diferente, como em 50+1, apesar de 

estarem no mesmo sistema semiótico de representação. Duval (2009, 2011) 

afirma que, a possibilidade de representar um mesmo objeto matemático de 

diversas formas pressupõe a existência de diferentes representações semióticas 

e possibilita a escolha da melhor e mais adequada ao que se pretende trabalhar.  

Uma das grandes contribuições de Duval para a aprendizagem, e também 

para o ensino da Matemática está em apontar a restrição de se usar apenas um 

registro semiótico para representar um mesmo objeto matemático. O autor (2011, 

p. 50) afirma que, para fazer o aluno entrar no funcionamento do pensamento 
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matemático, é necessário que ele tome consciência do papel central das 

operações matemáticas e cognitivas de colocar em correspondência elementos 

dos respectivos conteúdos de duas representações semióticas distintas.  

E na busca de um modelo de análise que dê conta de descrever como se 

dão os processos de compreensão e as causas das dificuldades freqüentes na 

aprendizagem da Matemática, Duval (2009) classifica os tipos de representações, 

quanto à sua função em: 

1) Consciente Interna: mental, função cognitiva de objetivação;  
2) Consciente Externa: semiótica, função de objetivação, de expressão 

e de tratamento intencional; 
3) Não-consciente Interna: computacional, função de tratamento 

automático ou quase instantâneo. (DUVAL, ibid, p. 43) 

Considerando que existem as representações semióticas interiorizadas, 

quando o individuo cria uma imagem conceitual de um objeto, as representações 

semióticas não seriam apenas externas. Alguns estudiosos da Psicologia 

Cognitiva e de Didática, consideraram a representação semiótica apenas como 

função de comunicação, sem considerar as funções primordiais de tratamento de 

informação e de objetivação; ou como um suporte para as representações 

mentais, estimando que seja espontânea a passagem da forma do representante 

ao conteúdo representado.  

Duval (idem) considera que um registro de representação semiótico deve 

permitir atividades cognitivas de formação, que é a identificação do objeto 

matemático representado, de tratamento e de conversão. E coloca como 

propriedade fundamental das representações semióticas conservar todo o 

conteúdo, ou parte dele, da representação inicial. 

Quanto à operação cognitiva de formaçãoDuval (ibid, p. 55) define como 

uma “representação identificável que pode ser estabelecida através de um 

enunciado compreensível numa determinada língua natural”. Esta formação deve 

respeitar regras internas do sistema semiótico de representação usado, como por 

exemplo, as gramaticais, para a composição de um texto e posicionais para o 

algoritmo da multiplicação. Essas regras devem assegurar as condições de 

identificação e possibilidade de tratamento.  
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Os tratamentos e as conversões são situações que se apresentam de 

maneira antagônicas, como transformação de representação semiótica. Os 

tratamentos fazem a transformação de uma representação semiótica em outra 

equivalente, permanecendo no mesmo registro, enquanto as conversões 

consistem na transformação de uma representação semiótica em outra 

equivalente, mudando o registro. 

E sobre os tratamento e conversões Duval (2009)explica que, 

Falaremos de “tratamento” quando a transformação produz outra 
representação no mesmo registro. E falaremos então de “conversão” 
quando a transformação produz uma representação de outro registro que 
a representação inicial. (DUVAL, Ibid, p.54). 

Como exemplo podemos citar a linguagem binária dos computadores, onde 

um programa pode ser transformado em uma série de blocos ordenados de 0 e 1, 

e ele pode ser reconstituído de novo pela conversão inversa. A representação 

computacional é uma representação interna relacionada ao tratamento. 

Outro exemplo de tratamento na matemática são as operações com as 

expressões algébricas, as funções, que por sucessivos tratamentos simplificamos, 

reduzimos e apresentamos num outro tipo de representação, dentro do mesmo 

registro algébrico. 

Ainda sobre os tratamentosDuval (idem) alerta que não deve ser o único 

processo de ensino utilizado, para não privilegiar a forma, como se ela por si só 

descrevesse uma informação. E exemplifica que “o cálculo é um tratamento 

interno ao registro de uma escritura simbólica de algarismo e de letras: ele 

substitui novas expressões em expressões dadas no mesmo registro de escritura 

de números”. (Duval, Ibid, p.57). 

Por esse entendimento, para resolver uma equação por meio de 

manipulações algébricas é requisitado um conjunto de operações de tratamento e 

é preciso obedecer a regras de tratamento próprias a cada registro, em que sua 

natureza e número variam consideravelmente de um registro a outro. 
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Quanto à operação de conversãoDuval (2009, 2011) diz não ser tão 

simples como a de tratamento. Para que esta se realize é necessário seguir 

certos procedimentos metodológicos bem definidos e estabelecer relações entre 

elementos das unidades significantes em cada registro. A conversão, além de 

compreender uma operação cognitiva, caracteriza uma mudança de forma. Essa 

transformação tem que ser privilegiada por não ser nem evidente nem 

espontânea para a maior parte dos alunos. 

Fica claro por esta teoria que para ocorrer a formação de um determinado 

conceito é preciso que o aluno seja capaz de lidar com um mesmo objeto 

matemático,ao menos em dois registros de representação semióticas diferentes. 

Além disso, deve ser capaz de realizar e/ou entender umaconversãode uma 

representação semiótica de um dado conceito matemático, para que se aproprie 

desse conceito. 

No nosso problema, propomos uma conversão de um registro a outro, da 

linguagem natural para a linguagem algébrica, fazendo uma associação entre 

nomes e símbolos, situações e equações algébricas, através de uma “codificação” 

o que descreveremos melhor na metodologia.  

De acordo com Duval (2009, p. 17) entender o processo de conversão 

como uma das “formas mais simples de tratamento”, seria uma visão errônea e 

ingênua, pois seria suficiente aplicar regras de correspondência para traduzir. 

Afirma o autor que o processo de conversão necessita de articulação entre as 

variáveis cognitivas específicas ao funcionamento de cada tipo de registro, em 

busca de significados para cada um dos registros. A conversão de 

representações, em quaisquer registros, é irredutível a um simples tratamento.  

Assim, a situação: “Um número somado ao seu dobro dá 30” é uma 

sentença apresentada no registro da linguagem oral que pode ser convertida num 

registro da linguagem algébrica, como x + 2x = 30. Nesse caso há necessidade 

do aluno compreender que um mesmo objeto matemático pode ser representado 

de formas diferentes. Trata-se de um processo de conversão. Como também a 

expressão pode se tornar x(1 + 2) = 30, ou equivalentemente 3x = 30, por 

tratamentos. 



47 

 

Nos processos de conversão e de tratamento das representações 

semióticas ocorrem, segundo Duval (2009),dois fenômenos: a congruência e não-

congruência entre representações pertencentes a dois sistemas semióticos 

distintos,apontando a operação cognitiva de conversão como responsável pela 

manifestação destes fenômenos, que estão na base das dificuldades, de 

coordenação de registros de representação pertencentes a sistemas semióticos 

diferentes. E resume os fenômenos da congruência e da não congruência 

definindo que, 

Duas representações são congruentes quando há correspondência 
semântica entre suas unidades significantes, univocidade semântica 
terminal e mesma ordem possível de apreensão dessas unidades nas 
duas representações. (DUVAL, ibid, p.69) 

Para que haja o fenômeno da congruência na mudança de um registro de 

representação para outro, são necessários esses três critérios que permitem 

determinar essa congruência. Se um ou mais desses fenômenos não ocorre, 

temos então uma incongruência entre as representações. 

A passagem de um registro de representação para outro, ou a mobilização 

simultânea de dois registros, é a razão de muitas dúvidas e bloqueios nos alunos, 

independente do nível de ensino em que se encontram. Duval (idem) coloca que 

dificuldades de compreensão conceitual e de conversão em Matemática estão 

ligadas ao fenômeno da não-congruência. Essa compreensão está intimamente 

ligada ao fato de dispor de no mínimo dois registros de representação diferentes 

para um mesmo objeto e articulá-los naturalmente.  

Assim, concordamos como Duval (idem) ao afirmar que 

É preciso que um sujeito seja capaz de atingir o estado da coordenação 
de representações semioticamente heterogêneas, para que ele possa 
discriminar o representante e o representado, ou a representação e o 
conteúdo conceitual que essa representação exprime, instancia ou 
ilustra. (DUVAL, ibid, p.82). 

Quando o aluno se depara com um objeto matemático, ele inevitavelmente 

terá necessidade de trabalhar com as representações deste objeto. As diversas 

representações semióticas de um objeto matemático são absolutamente 
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necessárias à sua conceitualização, pois os objetos matemáticos não são 

diretamente acessíveis pela percepção.  

Não são apenas os símbolos isolados, como as letras, as palavras ou os 

algarismos que constituem representações semióticas. Considerar como 

representações semióticas as situações que apresentem uma ideia em linguagem 

natural, como os problemas matemáticos que envolvem equações em frases, é 

uma particularidade da teoria de Duval (2004, 2009, 2011). É um dos fatores que 

a torna interessante e útil ao nosso estudo. Compreendê-la certamente irá 

contribuir para a análise dos dados da pesquisa e assim responder às nossas 

indagações. 

Sabemos que existe uma distância cognitiva grande entre as expressões 

em língua natural e ou outros registros de representação na matemática, tornando 

difícil a passagem de um para outro registro. Essa distância constitui os entraves 

cognitivos e conceituais na aprendizagem matemática. Nesse sentido a Teoria 

das Representações Semióticas tem contribuído para diminuir essa distância e 

promover a aprendizagem matemática. 

Na seção seguinte vamos trazer algumas pesquisas correlatas realizadas 

na Educação Matemática, mostrando a sua importância nesse cenário e situado a 

nossa pesquisa nesse contexto. 

 

 

2.1.3 A importância da Teoria dos Registros de Representação Semiótica 

na Educação Matemática em estudos correlatos 

 

Nos últimos anos, inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas na Educação 

Matemática subsidiadas pela TRRS, para estudar a aprendizagem de álgebra no 

Ensino Fundamental, no que se refere à significação que os alunos atribuem aos 

problemas algébricos e sua linguagem. 
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O estudo de Oliveira (2004), nossa inspiração inicial, objetivou identificar as 

contribuições de uma atividade lúdica do tipo jogo na construção de significados 

para a linguagem algébrica, por alunos da 6ª. série (atual 7º. ano) de uma escola 

pública de São Paulo. Utilizou a TRRS para elaboração e análise das dificuldades 

das questões, quanto à conversão de registros. 

Oliveira (2004) aponta que há poucos trabalhos em sala de aula que 

privilegiam a conversão de registros, e uma grande ênfase no trabalho com 

tratamentos. E acredita que tal fato pode explicar os seus resultados em que os 

alunos tiveram mais facilidade na resolução de equações, qual seja, utilização de 

vários tratamentos dentro do registro algébrico. Da mesma forma acredita que 

possa justificar o fato dos alunos mostrarem mais dificuldade em resolver 

situações problemas no registro da linguagem natural, qual seja realizando 

conversões entre os registros de linguagem natural e algébrico. 

Com os resultados da análise dos instrumentos e da intervenção que 

aplicou, a pesquisadora chegou à conclusão que o jogo proposto, por si só, não 

foi capaz de levar o aluno à construção de significados para a linguagem 

algébrica. No entanto, possibilitou uma melhora significativa no desempenho dos 

alunos na resolução de problemas tanto no registro algébrico como no de 

linguagem natural e na apropriação da linguagem algébrica.  

Quanto ao fato desse desempenho não ter obtido um sucesso maior, 

Oliveira (idem) levanta duas hipóteses: as dificuldades com a leitura e 

interpretação, que extrapola o domínio de estudo da Matemática, e a dificuldade 

de efetuar a conversão de registros da forma como a TRRS propõe. Essas 

hipóteses poderão ser observadas no nosso estudo também. 

Encontramos também o estudo correlato realizado no GEPAM – Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Aprendizagem Matemática, da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa – Paraná, que se propõe, dentre os estudos que realiza, a 

pesquisar as contribuições da TRRS para o ensino e aprendizagem de álgebra. 

Destacaremos uma pesquisa que o grupo iniciou em 2012, com dados já 

coletados e a análise destes ainda em andamento, mas com alguns resultados 

preliminares, realizada por Brandt et al. (2012). 
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Trata-se de um estudo com o objetivo de diagnosticar as dificuldades dos 

alunos dos anos finais da Educação Básica em lidar com a escrita algébrica. Para 

tal traçaram as seguintes questões de pesquisa:Em que medida a proposta de 

Raymond Duval para o ensino da álgebra promove a aprendizagem? Existe um 

caminho específico para o processo de ensino da álgebra? 

Para a produção de dados foi aplicado um instrumento diagnóstico a 

alunos do 7º. e 8º. ano do Ensino Fundamental, que continha questões relativas 

às ideias de Duval (2011), com o objetivo de identificar a atribuição de 

significados para expressões com letras e números e a capacidade de 

designação, seja pela língua natural ou formal. 

Pela análise preliminar as pesquisadoras afirmam que foi possível perceber 

um caminho inverso ao que é tradicionalmente realizado, que significou entender 

a capacidade dos alunos conhecerem letras, em fórmulas ou para designação de 

objetos, para posteriormente compreenderem igualdades e desigualdades. Nesse 

sentido concordam com Duval (idem) quando este aponta verificar o caminho de 

colocar em equação é o primeiro passo para o aprendizado da álgebra. 

As pesquisadoras estão em fase de organização dos dados para análise 

da atribuição de significados aos objetos algébricos pelos alunos.  

Num estudo realizado com o objetivo de promover a compreensão 

matemática de alunos do 7o ano, no que tange à introdução do conceito de 

Função Afim,Pires e Magina (2012) analisam os dados obtidos com a pesquisa, 

fundamentada pela TRRS, e salientam a necessidade de se tomar cuidado com 

os fenômenos de congruência e não-congruência presente em uma conversão. 

Para elucidar a questão os autores oferecem uma situação de transformação de 

registro por meio de conversão, quando se apresenta um exemplo de função afim 

em sua representação algébrica e ao lado a resposta de um aluno que consegue 

representar essa mesma função em um registro tabular, isto é, consegue 

trabalhar o mesmo objeto matemático dentro de um novo sistema. 

Em continuidade a este estudo, Pires (2014) realizou uma pesquisa sobre 

concepções de função em sua tese, também fundamentado na TRRS, que traz 
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uma discussão sobre a Semiótica e a teoria de Duval que muito se aproxima das 

nossas discussões e interesses. O autor discute as ideias relacionadas com os 

registros de representações semióticas, sua relação com os objetos matemáticos 

e a sua importância na aprendizagem matemática. 

Um panorama brasileiro das pesquisas em Educação Matemática que 

utilizam a TRRS é apresentado no artigo de Colombo, Flores e Moretti (2008), 

onde pontuam as tendências do uso dos registros de representação semiótica nas 

pesquisas realizadas no período de 1990 a 2005. 

Nesse artigo as autoras destacam o crescente número de trabalhos 

apresentados noEBRAPEM (Encontro Brasileiro deEstudantes de Pós-Graduação 

em Educação Matemática), CIEM(Congresso Internacional de Ensino de 

Matemática), ENEM (EncontroNacional de Educação Matemática), EPREM 

(Encontro Paranaense deEducação Matemática), SIPEM (Seminário Internacional 

de Pesquisa emEducação Matemática).  

Esse crescimento aponta que a TRRS, que começou a ser utilizada nas 

pesquisas no Brasil na década de 1990, de forma discreta, acentuando-se na 

década seguinte. Atualmente tem sido cada vez mais utilizada na busca de 

soluções para os problemas da aprendizagem em matemática, elevando assim a 

sua importância no cenário da Educação Matemática.  

De forma geral estas pesquisas focam a produção de significados, pelo 

aluno, para o objeto matemático, fazendo uso das suas diferentes 

representações, discutindo as especificidades da aprendizagem e do ensino da 

matemática ligada aos aspectos semióticos das suas diversas representações.  

Podemos verificar que todas as pesquisas centram-se na ideia de 

utilização dos diversos registros de representação semiótica e nos fenômenos de 

tratamento e conversão, entendendo que compreender matemática significa 

transitar e coordenar ao menos dois registros, que são os argumentos principais 

de teoria de Duval. Acreditamos que este pode ser um caminho à compreensão 

em matemática pelos alunos, no entanto deve pensar também novas 
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metodologias concentradas nos registros de representação semiótica, além de 

aplicação de atividades e instrumentos bem elaborados. 

 

 

 

2.2 O papel do lúdico no processo de aprendizagem 

 

Para tratarmos do lúdico como situação de ensino vamos discorrer 

inicialmente sobre as situações didáticas da forma como é proposta por 

Brousseau, visto que as situações adidáticas são o foco do nosso estudo.Depois 

discutiremos sobre o lúdico e as atividades lúdicas em sala de aula, apoiando-se 

nas ideias de Piaget e dos pesquisadores que difundiram a sua Teoria. 

 

 

2.2.1 A Teoria das Situações Didáticas 

 

A Teoria das Situações Didáticas (TSD) foi formulada pelo francês Guy 

Brousseau. Ela faz referência aos processos de ensino e de aprendizagem da 

Matemática. A TSD tem por objetivo discutir uma proposta de ensino que torne a 

educação mais significativa para o aluno, de forma que o conhecimento esteja 

realmente vinculado aos seus objetivos principais, permitindo compreender as 

interações sociais que ocorrem na sala de aula entre aluno e professor e a forma 

como se dá a aquisição do conhecimento.  

A TSD reflete sobre possíveis formas de como se conceber e apresentar 

ao aluno os conteúdos matemáticos, a partir de situações de ensino desafiadoras, 

visando uma educação mais significativa para este, sem, contudo perder de vista 
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a especificidade do saber matemático. Por esta teoria as situações de ensino 

devem ser criadas pelo professor, de modo a aproximar o aluno do saber do qual 

ele deve se apropriar. 

Para modelar a teoria das Situações Didáticas, Brousseau (1986) propõe 

um triângulo didático (Figura 1), que comporta três elementos - o aluno, o 

professor e o saber - que são partes constitutivas de uma relação dinâmica e que 

leva em consideração as interações entre professor e alunos (elementos 

humanos), mediadas pelo saber (elemento não-humano), que determina a forma 

como tais relações irão se estabelecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que se espera da relação terna descrita no Triângulo Didático é mudar o 

quadro inicial do aluno face ao saber.  Surge então a necessidade de uma análise 

da relação entre o aluno e o saber, buscando compreender como se dá o 

processo de construção do saber matemático. E isto confere ao professor um 

papel fundamental nessa relação didática: iniciar o aluno no novo saber científico, 

que Brousseau (1986) postula como possível de viabilizar através de situações de 

ensino propícias. 

O Saber 
 

 

 

 

 

Aluno Professor 

Relação Pedagógica 

Epistemologia do 
professor 

Relação 
aluno/saber 

Figura 2.1: Modelo do Triângulo Didático proposto por Brousseau (1996). 
Fonte: Elaborada a partir de POMMER, 2008. 
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Da Rocha Falcão (2003) também discute a (inter)relação terna entre o 

professor, o aluno e o saber, num contexto específico (a atividade escolar), como 

uma outra forma de visualizar a atividade matemática. Acrescenta que sobre ela 

circunda um contexto cultural, mais amplo e que ocorre num determinado 

segmento da linha do tempo. E explica: “[...] este contexto específico se insere em 

contexto mais amplo, aquele referente às práticas culturais cotidianas extra-

escolares e à matemática enquanto domínio epistêmico socialmente 

compartilhado”. (DA ROCHA FALCÃO, ibid, p.20) 

Dentro desta proposta de uma relação terna Brousseau (1986) elaborou 

sua teoria pensando em dois conjuntos de situações: as didáticas e as adidáticas. 

Ele define as situações didáticas como sendo um conjunto de relações 

estabelecidas entre a terna aluno, meio (milieu) e professor. Utiliza o termo milieu 

para indicar o meio adidático, que pode abranger, dentre outros, situações-

problema, jogos, os conhecimentos dos colegas e do professor, e que deve 

possibilitar a interação autônoma do aluno em relação às situações que interage e 

em relação ao professor. Ainda, apoiando-se em Piaget, aponta que o milieu deve 

ser organizado para a aprendizagem numa interação feita de desequilíbrios, 

assimilações e acomodações. E a adaptação do indivíduo a esse meio constitui a 

aprendizagem.  

Assim, as situações didáticas podem ser entendidas como um instrumento, 

ou objeto de ensino, que o professor utiliza para que os alunos, adaptando-se a 

este meio, adquiram um saber em constituição. Brousseau (idem) explica que 

essas situações começam pelas situações adidáticas, quando a intenção de 

ensinar, planejada pelo professor, não é revelada ao aluno que, por iniciativas 

próprias, deve procurar agir, refletir e evoluir. Ao longo de todo esse tempo cabe 

ao professor ser um mediador do processo, criando condições para a construção 

de conhecimentos por parte dos alunos.  

As situações adidáticas podem ser constituídas a partir de uma atividade 

lúdica, da brincadeira, do jogo, sem que o aluno distinga os limites de uma e da 

outra(ALMOULOUD, 2007). No nosso caso essa situação é o CODERRÉ. 
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Na nossa pesquisa identificamos como os saberes matemáticos os 

conceitos iniciais de álgebra, cuja situações didáticas são as intervenções e as 

adidáticas a atividade de codificação e decodificação (CODERRÉ). Partimos de 

situações problemas para que o aluno crie estratégias próprias de solucioná-los 

diante da intenção de tornar mais significativo o processo de aquisição da 

linguagem algébrica. 

Por outro lado as situações didáticas são definidas por Brousseau como 

um conjunto de relações estabelecidas em sala de aula entre um aluno (ou grupo 

de alunos), o professor e um certo meio (milieu) que compreende três elementos 

essenciais: instrumentos, objetos e o sistema educativo. Tem a finalidade de 

desenvolver atividades voltadas para o ensino e a aprendizagem de um 

determinado conteúdo. 

Não se deve confundir situações adidáticascom situações não-didáticas, 

que são aquelas que não foram planejadas com o objetivo de promover a 

aprendizagem. Nas duas situações o trabalho do professor é determinado por 

objetivos, metas preestabelecidas e noções conceituais. 

 

 

2.2.2 A ludicidade na Educação Matemática: a visão do jogo pela teoria de 

Piaget 

 

Buscando uma definição para o termo lúdico, encontramos no dicionário 

Aurélio (2011) que “Lúdico: [De lud(i) + ico] Adj. Referente a, ou que tem o 

caráterde jogos, brinquedos e divertimentos: a atividade lúdica das crianças [...]” e 

tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo". 

Se confinarmos o lúdico à sua origem semântica estaremos restringindo o 

seu uso. Este pode estar presente nas mais diversas situações do 

desenvolvimento humano, não apenas como um adjetivo ou sinônimo de jogo, 
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brincadeira, pois as implicações da necessidade humana extrapolam o brincar 

espontâneo. 

Discutido sobre a definição do lúdico e a importância das atividades lúdicas 

para o desenvolvimento da aprendizagem, Grando (2000) destaca que Piaget 

discorre sobre a importância do lúdico no desenvolvimento da criança em toda a 

sua obra, e que para Vygotskyhá uma relação estreita entre o jogo e a 

aprendizagem, pois odesenvolvimento cognitivo é resultado da interação da 

criança com outras pessoas. 

Dentre os autores contemporâneos, temos a definição de Luckesi para o 

lúdico, onde afirma que,  

O lúdico é um estado interno do sujeito e ludicidade é uma denominação 
geral para este estado – “estado de ludicidade”; essa é uma qualidade 
de quem está lúdico por dentro de si mesmo. [...] Nesse contexto, 
ludicidade não decorre diretamente do mundo exterior a cada um de nos, 
mas sim do nosso mundo interior, que se relaciona com o exterior 
(LUCKESI, 2007, p.15). 

E promover este estado lúdico no ambiente de sala deaula pode trazer 

reflexos positivos para a aprendizagem do indivíduo e do grupo. Ainda segundo o 

autor o lúdico caracteriza-se por ser espontâneo funcional e satisfatório. 

Parece não haver consenso entre teóricos e pesquisadores da Educação 

Matemática quanto à definição de lúdico e da atividade lúdica na aprendizagem 

da matemática. Encontramos a definição de Ferland(2006) para a atitude lúdica, 

como “uma atitude subjetiva em que o prazer, a curiosidade,o senso de humor e a 

espontaneidade se tocam;tal atitude se traduz por uma conduta escolhida 

livremente,da qual não se espera nenhum rendimento específico”(p. 18). 

Mesmo não tendo uma definição única para o lúdico e a atividade lúdica, 

todos destacam a sua importância para o desenvolvimento dacriança e para a 

aprendizagem. E concordamque o lúdico permiteaapropriação da realidade e o 

conhecimento dos objetos, além de favorecer aformação de conceitos, do 

pensamento abstrato, da coordenação motora, da linguagem e auxilia na 

resolução de problemas, da forma como teorizou Piaget. (FERLAND, idem). 
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A partir das reflexões desses autores, entendemos que a ludicidade, como 

qualqueratividade que propicie prazer ao executá-la, pode possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades e aumentar acapacidade de aprendizagem 

através do contato com novas experiências. É o que propomos com o CODERRÉ, 

uma atividade do tipo jogo, que visa a construção do conhecimento de forma 

prazerosa, espontânea e efetiva. 

O jogo é uma condição importante na construção e no desenvolvimento do 

conhecimento. Piaget (1978) classifica-os em três tipos: a) jogo do exercício 

sensório motor, b) jogos simbólicos, c) jogos de regras. Estes últimos 

caracterizam por um conjunto de regras e regularidades a serem seguidas e pela 

existência de um grupo social, que impõem as regras estabelecendo assim uma 

relação social ou interindividual. Resultam da organização coletiva das atividades 

lúdicas e podem conter tanto os jogos de exercícios quanto os simbólicos.  

Os jogos de exercíciocorrespondem às regularidades e são os primeiros a 

se manifestar nas crianças. Sendo assim não necessitam de uma estrutura 

representativa externa lúdica, ou um pensamento que o introduza, enquanto que 

os simbólicos tem função apenas de assimilar a realidade. 

Propomos então trabalhar com um jogo, na forma de exercícios 

intencionalmente criados com o objetivo de estimular a aprendizagem dos 

conceitos algébricos implícitos, por se tratar de um recurso pedagógico onde as 

regras, o lúdico e o social colocam o indivíduo, no caso o aluno na faixa etária de 

12 a 13 anos (7º. ano do Ensino Fundamental), em constantes desafios além de 

possibilitar vivenciar diferentes situações de aprendizagem. Surge assim a 

dimensão educativa da situação. 

De acordo com Lopes e Magina (2012) com a socialização, o indivíduo 

passa a adotar regras no jogo e/ou a adaptar cada vez mais a sua imaginação 

simbólica aos dados da realidade. E assim o CODERRÉ, com caraterísticas de 

jogo, pode favorecer a passagem da linguagem natural para a linguagem 

algébrica por criar este espaço de imaginação. 
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Uma vez que o jogo trabalha de uma forma lúdica, no sentido de uma 

interação plena do sujeito com a atividade, e tem por principio a ação do sujeito 

sobre o objeto matemático e sua reflexão a partir da reconstrução do código 

criado, acreditamos que o uso do CODERRÉ – codificação-decodificação-

recodificação-redecodificação, auxiliará o aluno no processo da apropriação da 

linguagem simbólica algébrica, dando-lhe significação, a partir da compreensão 

de situações-problema e explorando os conceitos iniciais da álgebra. 

Entendemos que o CODERRÉ trata-se de uma atividade lúdica por 

possibilitar e objetivar a total integração do aluno com a atividade, vivenciando-a 

plenamente. Piaget (1978) explicita que as atividades lúdicas são exercícios 

motores simples cuja finalidade é o prazer funcional próprio.  E afirma que praticar 

jogos de exercício, jogos simbólicos ou jogos de regras só poderá ser pleno para 

quem os pratica com inteireza, integridade e presença, e assim podem chegar a 

essa sensação de plenitude, o que nos permite admitir que as atividades lúdicas 

podem e devem ser utilizadas como recursos para a busca de um crescimento, o 

mais saudável possível. 

Concordamos com Macedo, Petty e Passos (2007) quando estes afirmam 

que o jogo é importante no ambiente escolar, justificando que a falta do lúdico 

pode ocasionar a resistência e o desinteresse do aluno pelas aulas. Considerar o 

jogo na perspectiva do aluno, valorizando o lúdico é uma forma de inserir o aluno 

noprocesso de aprendizagem. 

Os autores ainda complementam essa reflexão afirmando que,  

O espírito lúdico expressa uma qualidade de transitar ou percorrer os 
modos impossível, circunstancial, necessário e possível, do ser das 
coisas. Se falta o lúdico, pode ser que a ironia, o desinteresse, o 
ceticismo ou a violência ocupem o seu lugar. (MACEDO; PETTY e 
PASSOS, 2007, p. 20) 

Dessa forma, como no nosso estudo a maioria dos alunos é adolescente 

na faixa etária dos 12 aos 14 anos, com o lúdico ainda presente nas suas atitudes 

e pensamentos, a inserção de uma atividade do tipo jogo na etapa de intervenção 

pode possibilitar maior interesse pela atividade. Tornar a obrigação prazerosa é 

um atributo do jogo. 
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Ao propormos o jogo como uma atividade de ensino, devemos considerar 

que a aprendizagem não está nele por si só. Nesse sentido Macedo, Petty e 

Passos (2008) afirmam que a aprendizagem está no que é desencadeado a partir 

dasintervenções e dos desafios que são propostos aos alunos com esse tipo de 

atividade. As atitudes adquiridas no contexto do jogo possibilitam a transposição 

das aquisições para outros contextos, tendem a tornar-se propriedade do aluno e, 

portanto, constituir aprendizagem em sala de aula.  

Nessa direção, Piaget é categórico ao afirmar: 

Partamos para uma inovação qualquer do sujeito, que, a meu ver,resulta 
sempre de uma necessidade anterior (...) logo que atualizada,essa 
inovação constitui um novo esquema de procedimento, que,como todo 
esquema, tenderá a alimentar-se, aplicando-se a situaçõesanálogas. 
Mas há mais: essa generalização possível do esquema deprocedimento 
confere ao sujeito um novo poder e o simples fato de terconseguido 
inventar um procedimento para certas situaçõesfavorecerá, aos meus 
olhos, o êxito noutras (PIAGET, 1976, p. 155). 

É o que propomos e esperamos do CODERRÉ, que o aluno possa 

interiorizar as habilidades desenvolvidas e naturalmente transcender as regras e 

estratégias do jogo para a significação dos conceitos algébricos envolvidos. 

Nesse sentido, entendemos o jogo, em particular o CODERRÉ, como um 

momento de discussão, de formulação de perguntas e respostas necessárias não 

somente à compreensão das regras do jogo como também à construção dos 

conceitos envolvidos. Assim, o jogo por si por si só não será capaz de levar o 

aluno a dar significação aos conceitos algébricos envolvidos. Macedo afirma, na 

introdução do livro “As formas Elementares da Dialética” de autoria de Piaget 

(1996) que: 

Nosso objetivo, igualmente, não é valorizar o jogo pelo jogo. Nosso 
propósito é analisá-lo e utilizá-lo como instrumento psicopedagógico para 
algo que é mais do que um jogo: raciocínio em geral; a organização 
espaço temporal das ações; o planejamento; a “leitura” de uma realidade 
que muda a cada instante e que, portanto requer a construção de 
regularidades; cálculo, a escrita, etc. (PIAGET, 1996, p. 8) 

Os nossos objetivos com a utilização de uma atividade do tipo jogo em sala 

de aula são no mesmo sentido em que Macedo coloca para apresentar o livro de 

Piaget. Esperamos que o CODERRÉ promova tais habilidades e leve à 
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aprendizagem de forma clara, simples, direta, desafiadora, surpreendente e 

lúdica. Esse é o nosso objetivo principal, e se assim podemos dizer, da maioria 

das pesquisas em Educação Matemática. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

Neste capítulo apresentaremos o percurso metodológico do nosso estudo, 

trazendoinicialmente a natureza da pesquisa numa discussão teórico-

metodológica e traçando o desenho do experimento. Na sequência, 

descreveremos o estudo, destacando o universo do estudo, a instituição 

participante e caracterizando os sujeitos envolvidos com a pesquisa e, ainda, os 

instrumentos diagnósticos (testes) que foram utilizados, discutindo cada uma das 

questões. Também faz parte deste capítulo a descrição em detalhes da nossa 

intervenção de ensino.Por fim, encerraremos este capítulo introduzindo o próximo, 

que será relativo à análise dos resultados e, procedendo uma reflexão sobre 

algumas variáveis intervenientes que surgiram ao longo de nossa coleta dos 

dados. 

 

 

3.1Discussão teórico-metodológica 

 

De acordo com os objetivos traçados para este estudo, a problemática 

levantada e a questão norteadora, o identificamos como uma pesquisa 
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experimental, no modelo quase-experimental. Do ponto de vista da forma de 

abordagem do problema é de natureza qualitativa, com o objetivo de descrever e 

interpretar os resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos diagnósticos 

(testes) e tendo como foco a aprendizagem.  

O caráterquase-experimental deve-se ao fato de trabalharmos com os 

sujeitos em seu ambiente natural, a sala de aula, fonte direta dos dados que 

serão descritos e analisados para responder às nossas questões de pesquisa. 

Pretendemos verificar a relação de causalidade entre as variáveis do nosso 

estudo: a intervenção, como variável independente e a aprendizagem, como 

variável dependente. Rudio (2008)10 afirma que essa causalidade é critério 

essencial numa pesquisa experimental. 

De acordo com Gil (2010), a pesquisa experimental consiste em determinar 

um objeto de estudo, as variáveis que podem influenciá-lo e a forma de controle 

do pesquisador sobre os efeitos destas no objeto, e que garanta um controle do 

pesquisador sobre a situação experimental e a aleatoriedade dos grupos. 

E nessa busca de um modelo que mais se adequasse ao nosso estudo, 

identificamos nos tipos de pesquisa descritos por Gil (2010) a pesquisa quase-

experimental, que se aproxima muito das pesquisas experimentais, um modelo 

mais próximo ao estudo que pretendíamos realizar. 

Em muitas pesquisas, procede-se à manipulação de uma variável 
independente. Nem sempre, porém, verifica-se o pleno controle da 
aplicação dos estímulos experimentais ou a distribuição aleatória dos 
elementos que compõem os grupos. Nesses casos, não se tem 
rigorosamente uma pesquisa experimental, mas quase-experimental 
(CAMPBELL, STANLEY, 1979, apud GIL, 2010, p.32). 

Fiorentini e Lorenzato (2006) também tratam da pesquisa quase-

experimental e a define como um tipo especial de pesquisa experimental, fazendo 

uma diferenciação de acordo com os seguintes critérios: 

a) quase-experimental: é aquela em que a variável independente é 
manipulada pelo pesquisador, operando com grupos de sujeitos 
escolhidos sem o seu controle; 

                                                 
10 RUDIO, Franz V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. Petrópolis: Vozes. 35ª ed., 2008. 
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b) experimental: é útil quando se deseja destacar as relações entre 
variáveis (previamente selecionadas); nele, as hipóteses desempenham 
importante papel e o pesquisador pode controlar tanto a variável 
independente como também a constituição dos grupos de sujeitos 
envolvidos na pesquisa. (FIORENTINI; LORENZATO 2006, p.105). 

Assim, de acordo com as definições dadas pelos autores e o caminho que 

traçamos para o nosso estudo, o delineamento que melhor se adequou à nossa 

pesquisa foi o modelo quase-experimental, visto que não pudemos ter controle 

sobre a forma como os sujeitos foram agrupados.  

Escolhemos os grupos aleatoriamente, no entanto o agrupamento se deu 

por critérios próprios da escola, além das turmas já estarem formadas por ocasião 

da aplicação da pesquisa. Desta forma não pudemos garantir a aleatoriedade da 

escolha dos sujeitos que compuseram os grupos da pesquisa. Na discussão dos 

resultados esclareceremos o que o estudo deixou de controlar. 

 

 

 

3.2O Estudo 

 

Apresentaremos nesta seção os principais itens do nosso estudo: o método 

e o desenvolvimento do nosso estudo, o perfil dos sujeitos envolvidos, os 

instrumentos diagnósticos utilizados e a intervenção de ensino aplicados nos 

grupos de pesquisa. No que se refere aos dois últimos itens, descreveremos tanto 

os materiais neles utilizados, quanto os procedimentos de aplicação. Assim, tanto 

as questões dos testes, quanto as fichas da intervenção serão descritas e 

analisadas.  

Partindo das nossas inquietações surgiu o interesse pela pesquisa focada 

na aprendizagem dos conceitos iniciais da álgebra e sua significação pelos 

alunos. Para tanto traçamos como hipótese de estudo a variação do 



64 

 

desempenho11 dos alunos em relação à aprendizagem de álgebra a partir da 

aplicação de uma intervenção de ensino que elaboramos para tal fim. 

Nossa pesquisa trata-se de um estudo quase-experimental, como definido 

por Rudio (2008) e Fiorentini e Lorenzato (2006), que envolve dois grupos de 

pesquisa: um Grupo Experimental (GE) e um Grupo de Controle (GC), os 

instrumentos diagnósticos e uma intervenção de ensino. 

Os instrumentos diagnósticos são do tipo testes – pré-teste, teste 

intermediário e pós-teste – elaborados com os conteúdos previstos para o ano em 

estudo e com a finalidade de medir a eficiência de tal intervenção. Dessa forma, a 

intervenção de ensino, com exercícios intencionalmente elaborados para a 

pesquisa, e de acordo com os conteúdos previstos para o ano pesquisado, 

constitui a variável independente, enquanto que a aprendizagem inicial da álgebra 

constitui a variável dependente do nosso estudo. 

De acordo com o delineamento metodológico que traçamos, após a 

aplicação do pré-teste selecionamos duas turmas que continuaram na pesquisa e 

constituíram dois grupos: o Grupo Experimental (GE), aquele em que realizamos 

a intervenção e o Grupo de Controle (GC), aquele que também foi introduzido na 

álgebra, mas em sala de aula seguindo o planejamento do professor. O teste 

intermediário e o pós-teste foram aplicados apenas a esses dois grupos, GE e 

GC, simultaneamente. 

Para a escolha desses grupos, GE e GC, adotaríamos apenas o critério de 

proximidade das respostas dadas ao pré-teste, numa análise qualitativa das 

respostas dadas, para que os dois grupos partissem de níveis próximos. No 

entanto, selecionamos entre as turmas de mesmos níveis de respostas, a com 

maior número de alunos frequentes, medido pela presença ao pré-teste, prevendo 

que a evasão nesse período de tempo entre o pré-teste e a intervenção pudesse 

interferir nas nossas intervenções. Além disso, a outra turma receberia um 

estagiário nesse período. Esses fatores que fugiram ao nosso controle e 

planejamento serão oportunamente descritos no final deste capítulo.   

                                                 
11 Mediremos o desempenho do aluno por meio do número de acertos às questões dos testes.  
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No que tange ao GE aplicamosno momento da intervenção a atividade que 

intencionalmente criamos,chamada CODERRÉ, baseada no modelo aplicado por 

Oliveira (2004) o qual consistiu de oito encontros na primeira fase da intervenção, 

sendo que os quatro últimos repetiram os quatro primeiros. Nos quatro primeiros, 

o encontro inicial foi dedicado a codificação, por parte dos alunos, de uma 

situação problema. No segundo encontro esses alunos decodificaram os códigos 

criados por seus colegas, através de uma troca entre os grupos. No terceiro 

encontro os alunos receberam os problemas que foram propostos a eles 

anteriormente e tiveram a oportunidade de ajustar a codificação inicialmente 

criada (recodificação). Finalmente, o quarto encontro foi dedicado a 

institucionalização dos conceitos algébricos trabalhados nos três encontros 

anteriores. Na segunda fase foram trabalhados mais quatro encontros, da mesma 

forma, só que introduzindo o conteúdo equações. Ao final era realizada uma 

discussão geral para avaliar as estratégias criadas e sua validação. 

Nos resultados de Oliveira (2004) vimos que não obteve um sucesso maior 

na etapa de resolução de problemas. Foram eficazes mais não tiveram uma 

diferença significativa e assim pensamos em aplicar mais uma etapa, para 

observarmos se estes resultados podem ser mais satisfatórios, tornando o 

processo mais dialético. 

Assim, diferentemente de Oliveira (2004), fizemos cinco encontros na 

primeira fase de intervenção, onde o quarto encontro foi a redecodificação, 

quando os alunos tiveram oportunidade de discutir e repensar os recódigos como 

uma forma de avaliação e validação das regras criadas. Ao final de cada fase foi 

feito também um momento de discussão geral, sendo que no último encontro 

realizamos uma comparação entre dois caminhos didáticos distintos de se 

introduzir a álgebra formal. 

Após a análise comparativa dos dois grupos, experimental e de controle, 

nos detemos apenas à análise qualitativa dos dados colhidos, que, apoiados nas 

ideias teóricas estudadas, foram analisados e discutidos com mais propriedade e 

é o que trazemos no capítulo das análises. 
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Quanto à sistemática de aplicação dos testes e das intervenções, 

sintetizamos no Quadro 3.1 a nossa pesquisa no resumo do desenho do 

experimento. 

 

Quadro 3.1:Desenho do Experimento 

Pré-Teste 
1 encontro 

Aplicado em quatro turmas do 7º ano simultaneamente, para 
posteriormente selecionar o GE e o GC 

Grupo Experimental (GE) Grupo de Controle (GC) 

Intervenção: 1ª.Fase 
5 encontros 

Aplicação do CODERRÉ Atividades rotineiras em sala 
de aula com o professor 

Teste Intermediário Aplicado aos dois grupos simultaneamente 

Intervenção: 2ª.Fase 
5 encontros 

Aplicação do CODERRÉ Atividades rotineiras em sala 
de aula com o professor 

Pós-Teste 
1 encontro 

Aplicado aos dois grupos simultaneamente 

 

O contexto e desenvolvimento do estudo, com vistas a responder a 

questão de pesquisa, a delimitação do universo e os sujeitos envolvidos serão 

caracterizados e descritos a seguir. 

 

 

3.2.1 O universo e os sujeitos da pesquisa 

 

Definido o problema e a questão de pesquisa do problema que nos 

inquietava, procuramos identificar em qual ano se aportava, de acordo com o que 

prevê os documentos oficiais que regem o Ensino Fundamental. 

Em seguida à definição do ano, definimos então o universo da pesquisa, 

qual seja, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Dentro desse universo, 
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nossa amostra refere-se a quatro turmas do 7º.ano de uma escola da rede pública 

estadual, localizada na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. 

A escolha do 7º.ano do Ensino Fundamental justifica-se do ponto de vista 

cognitivo, por ser a fase em que os alunos ampliam sua capacidade de pensar de 

forma mais abstrata, conseguem compreender e significar as ideias no seu 

contexto.  

Do ponto de vista dos conteúdos também se justifica por ser nesse ano que 

são introduzidos a maior parte dos conceitos algébricos, os quais continuarão a 

serem estudados não apenas nos anos seguintes do Ensino Fundamental como 

também no Ensino Médio. Tal visão também é partilhada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1998) de Matemática para o Ensino 

Fundamental.  

Sob a ótica da aprendizagem, esperamos que este aspecto cognitivo da 

aprendizagem tenha ligação estreita com a compreensão e apreensão de 

significados algébricos, em especial os conceitos de incógnita e variável, que ora 

são comprometidos pelas dificuldades apresentadas pelos alunos diante do 

algebrismo que lhes é imposto pelos currículos vigentes. 

Quanto à escolha da escola, além de atender aos requisitos do universo do 

nosso estudo, deve-se ao fácil acesso, pela pesquisadora pertencer ao seu 

quadro docente e pela disponibilidade da gestora e do quadro docente em nos 

receber. Além disso, a escola conta com uma quantidade ideal de turmas do 7º. 

ano disponíveis para a nossa pesquisa.  

A escola foi convidada a participar e, aceito o convite, submetemos ao 

Comitê de Ética na Pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz – 

UESC/Ilhéus-Bahia os protocolos da pesquisa, que teve seu aceite em 

maio/2014. Na exposição dos nossos dados, seguimos as indicações éticas e 

preservaremos o nome da escola, dos alunos e todo e qualquer fato que venha 

revelar a identificar os sujeitos envolvidos. O termo de consentimento da direção 

da escola foiassinado pelas partes e enviados ao Comitê. Os termos de 

consentimento e livre esclarecido (TCLE) dos responsáveis pelos alunos foram 
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firmados apenas com os grupos selecionados como GE e GC, que participaram 

efetivamente da pesquisa. 

É uma escola da rede pública estadual, localizada num bairro de classe 

média, mas com uma clientela oriunda dos bairros populares que o circundam. 

Atende nos turnos matutino e vespertino, sendo que as turmas do matutino têm 

em média 35 alunos frequentes, enquanto que no vespertino têm turmas com até 

15 alunos. 

Sendoconsiderada uma escola de porte especial, possui uma infra-

estrutura com21 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, auditório e 

uma salamultifuncional destinada ao atendimento de alunos com necessidades 

educativasespeciais (NEE). Conta também com intérpretes para alunos com 

deficiência auditiva, que os acompanha em sala de aula. A estrutura física contém 

rampas e banheirosadaptados para cadeirantes e piso tátil. 

Esta escola, apesar de não ter sido oficialmente designada a este fim, 

tornou-se Escola Piloto de Inclusão ao receber, desde 1998, os primeiros alunos 

com NEE. As turmas que participaram da nossa pesquisa não tinham alunos com 

NEE matriculados. 

Ser da rede pública foi um critério nosso, por consideramos esse segmento 

carente de projetos que discutem e buscam alternativas aos problemas com a 

aprendizagem dos alunos. 

Para a nossa pesquisa escolhemos quatro turmas da escola, sendo três do 

matutino e uma do vespertino, pois em cada turno só havia três turmas de cada 

ano e, além disso, as turmas do matutino tinham um maior número de alunos 

frequentes, pelo que observamos nos registros de frequência dos diários de 

classe.  

Denominamos as turmas do matutino de Turmas I, II e III e a do vespertino 

de Turma IV. Assim, dos 45 alunos matriculados na Turma I, 32 alunos 

responderam o teste; dos 43 alunos matriculados na Turma II, 27 responderam; 

na turma III responderam ao teste 23 alunos dos 42 matriculados e na Turma IV, 
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com 30 alunos matriculados, apenas 11 responderam ao teste. Estes alunos que 

responderam ao teste eram os efetivamente frequentes, segundo relato da 

professora regente. 

Sendo assim procedemos a escolha dos grupos, sendo que a Turma I 

constituiu o GE e a Turma II, o GC. Como foi dito anteriormente as escolhemos 

pela proximidade das respostas, e dentre estas a de maior frequência ao pré-teste 

para GE e a outra, que receberia um estagiário nesse período, para o GC. 

Os alunos que compuseram os grupos GE e GCtinham perfis bem 

próximos.  Eram adolescentes, de faixa etária dos 12 aos 16 anos, que estudam 

no matutino e alguns deles desenvolvem outras atividades no turno oposto, 

informalmente.  

No período que aplicamos os instrumentos da pesquisa, a frequência 

desses alunos foi bastante variável. O GE que contou com 32 alunos no pré-teste 

chegou ao teste intermediário com apenas 20 alunos. O GC que teve 27 alunos 

no pré-teste, chegou a 28 no teste intermediário e finalizou o pós-teste com 22 

alunos, um número maior que o GE que finalizou com os mesmos 20 alunos. 

Para a análise dos dados consideramos como sujeitos da pesquisa os 

alunos que não faltaram nenhuma etapa, quer seja os testes diagnósticos no GC 

e os testes e a intervenção no GE. Como houve alunos que faltaram um ou outro 

encontro, essa oscilação na frequência fez com que concluíssemos o trabalho 

com 20 sujeitos no GE e 22 no GC. 

Traçado o delineamento metodológico, identificados os sujeitos da nossa 

pesquisa e o universo a que pertencem, partimos então para a elaboração dos 

instrumentos diagnósticos e da atividade de intervenção. Estes serão descritos e 

analisados na seção seguinte. 

3.2.2Os instrumentos 
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De acordo com os objetivos traçados para este estudo e o delineamento 

metodológico proposto, partimos para a elaboração dos instrumentos diagnósticos 

(testes) e das atividades de intervenção que serviram para a coleta dos dados da 

pesquisa.  

Os instrumentos diagnósticos têm como objetivo mapear as concepções 

dos alunos em relação aos conceitos iniciais de álgebra, sua linguagem e 

representação algébrica. Com eles coletaremos os dados necessários, que serão 

analisados com vistas a responder a nossa questão de pesquisa. 

Aqui descreveremos os instrumentos diagnósticos (testes) e as fases de 

intervenção, cronologicamente na sequência em que foram desenvolvidos, sua 

elaboração, a análise das questões e os detalhes da aplicação. Quanto à analise 

das questões, faremos apenas do pré-teste, pois os testes serão os mesmos, 

mudando apenas a ordem das questões ou a situação no caso dos problemas em 

linguagem oral. Estes instrumentos se encontram nos Apêndices A, B, C, D e E. 

 

3.2.2.1 O Pré-teste 

Nesta seção apresentaremos o processo de elaboração do instrumento 

diagnóstico pré-teste, o processo da sua aplicaçãoe uma análise das questões e 

das possíveis respostas a essas questões. 

O pré-teste foi elaborado, de acordo com os conteúdos previstos para o 

ano onde se desenvolveu a pesquisa, a saber, 7º. ano do Ensino Fundamental, 

com vistas a elaboração da atividade de intervenção que seria aplicada 

posteriormente, em um dos grupos da pesquisa. 

O instrumento pré-teste constituiu o início da nossa pesquisa. Para a sua 

aplicação selecionamos turmas com maior número de alunos frequentes, 

prevendo que por conta da evasão pudéssemos chegar à época da aplicação da 

intervenção com um número muito reduzido de alunos, o que poderia dificultar a 

sistemática da intervenção. 
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O instrumento pré-teste teve como referência para a sua construção o 

instrumento elaborado e utilizado por Oliveira (2004), que continha dez questões, 

elaboradas de acordo com a Teoria dos Registros da Representação Semiótica, 

uma vez que objetivamos observar as mudanças nos registros de representação.  

O nosso teste consta de oito questões, sendo quatro no registro algébrico e 

as outras quatro na forma de situação problema, no registro da linguagem natural. 

Apresentaremos nesta seção uma descrição das questões (Q) do instrumento 

pré-teste, elaborado em ordem crescente do grau dificuldade e quantidade de 

operações envolvidas. Cada questão tem itens A, B, C e D. 

As questões em linguagem algébrica (simbólica) (Q1) tem correspondência 

matemática com as de situações problema (Q2) que estão em linguagem natural, 

de acordo com o que Duval (2011) define como conversão de registros. Assim 

apresentaremos e discutiremos cada duas questões, consideradas 

correspondentes, mas em registros diferentes. 

Em relação às questões em linguagem simbólica, com o uso de letras, 

objetivamos estudar o conhecimento dos alunos em relação à linguagem 

algébrica das equações, como resolveriam e se atribuíam significados. E para as 

questões em forma de situações problemas pretendemos verificar se os alunos já 

apresentam algum raciocino algébrico na resolução desse tipo de questão. 

Quanto à resolução esperamos que resolvam por tentativa e refinamento, 

desfazendo operações ou até mesmo por transposição de termos, apesar de ser 

um procedimento da álgebra formal que ainda não viram. 

As questões do pré-teste encontram-se no Quadro 3.2, num formato de 

apresentação para este trabalho. Para a aplicação todos os instrumentos foram 

distribuídos com espaços para os cálculos em cada um deles, conforme podem 

ser vistos nos Apêndices.  
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Quadro 3.2: Questões do pré-teste 

 

QUESTÃO 1: 
Descubra o valor de cada letra, 
deixando registrando todos os 
cálculos necessários na folha de 
respostas. 

QUESTÃO 2: 
Resolva os problemas, registrando todos 
os cálculos necessários. 

A 6....A + 92 = 152 

Tia Eliene tem o triplo da idade da sua 
sobrinha Patrícia. Se a soma das idades 
das duas é 36, então qual é a idade de 
Patrícia? 

B    8....G + 2 = 6.G + 10 
Pensei em um número. Multipliquei por 7. 
Subtraí 38 e o resultado deu 88. Descubra 
que número pensei. 

C 
�.�

�
 + 20 – 

��

�
 = 50–  

�.�

�
 

Henrique, Gabriel e Fabrício colecionam 
figurinhas. Henrique tem 5 figurinhas a 
menos que Gabriel e Fabrício tem a 
metade do número de figurinhas de 
Gabriel. Sabendo que eles têm 40 
figurinhas ao todo, quantas figurinhas tem 
Fabrício? 

D 3....(M + 2) – 2....M = 5....(6 – 2) 

A banda TRIO é formada pelos irmãos 
Tiago, Rodrigo e Otto, cujas idades somam 
87 anos. Rodrigo tem 7 anos a mais que a 
idade de Otto. Tiago tem 9 anos a menos 
que o dobro da idade de Rodrigo. Qual a 
idade, em anos, de cada um deles? 

 

 

A análise das questões 

Neste subitem faremos a principio uma análise geral das questões, depois 

faremos a análise em grupo de duas questões, pela proximidade da relação de 

mudança de registro entre elas. 

Na análise do grupo de questões 1A e 2A apresentaremos os métodos de 

resolução que esperávamos que os alunos utilizassem em todas as questões, 

como ilustração. Nos demais grupos esses métodos serão apenas citados. 
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Observamos que os alunos pesquisados ainda não havia tido nenhum 

contato com a álgebra formal, pois nenhum deles apresentou resolução algébrica 

para as questões. Mostraram-se surpresos com a inserção de letras nas 

questões, disseram nunca ter visto conta com letras. A forma como responderam 

as questões e o fato de pedirem sempre explicações, argumentando que nunca 

tinham visto, reforça nossa suspeita. Realizamos a leitura das questões, 

explicando que a letra assumia o valor de um “número”, incentivando-os a 

responder. Em resposta a essa solicitação, em vez de deixarem em branco as 

respostas, os alunos registravam com as expressõesnão seiou não entendi. 

Analisando Q1A e Q2A: 

 

Nessas questões objetivamos verificar o raciocínio algébrico dos alunos, os 

procedimentos algoritmos e a interpretação de informações algébricas em 

linguagem natural, o que as letras lhes representam. Ambas poderiam ser 

resolvidas por tentativa e erro ou desfazendo operações e ainda, no caso da 

questão 2A, equacionando e fazendo a transposição de termos. Embora não 

esperávamos que nenhum deles utilizasse as operações algébricas de 

transposição de termos, por não terem sido iniciados formalmente no conteúdo 

equação. 

Possíveis soluções: (como exemplo dos métodos de resolução referidos) 

Por tentativa:(Q1A) 

1ª. Tentativa: para A = 5, assim, 

6.5 = 30 

30 + 92 = 122 que é menor que 152, e assim prossegue até encontrar A = 10, ou 

seja, 

1. A) 6 . A + 92 = 152    

2. A) PENSEI EM UM NÚMERO. MULTIPLIQUEI POR 7. SUBTRAÍ 38 E O 

RESULTADO DEU 88. DESCUBRA QUE NÚMERO PENSEI. 
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6.10 = 60 

60 + 92 = 152 e, portanto a solução é A = 10. 

Desfazendo operações:(Q1A) 

152 – 92 = 60 e como são 6A então, 

60 : 6 = 10 e portanto a solução é B = 10 

Transposição de termos:(Q2A) 

Equacionando o problema: X . 7 – 38 = 88 

X .7 = 88 + 38 

X.7 = 126, e nesse ponto é possível que usem tentativas também, até que 

encontrem, 

18 . 7 = 126 e portanto X = 18. 

Resp.: O número pensado foi 18. 

Analisando Q1B e Q2B: 

 

Para estas questões esperávamos menos acertos que as anteriores por 

necessitar da manipulação dos termos algébricos. O objetivo era verificar se os 

alunos apresentavam algum raciocínio algébrico e o utilizava na resolução de 

problemas, além de atribuir significados a essa resolução. 

Analisando Q1C e Q2C: 

1. B) 8 . G + 2 = 6 . G + 10 

2. B) TIA ELIENE TEM O TRIPLO DA IDADE DA SUA SOBRINHA PATRÍCIA. SE 

A SOMA DAS IDADES DAS DUAS É 36, ENTÃO QUAL É A IDADE DE 

PATRÍCIA? 
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Nossos objetivos para estas questões também se repetem em relação às 

questões anteriores, a saber, verificar os procedimentos que os alunos utilizam 

para resolvê-las e se atribuem significados a essa resolução. Não esperávamos 

um grande número de acertos pelo grau de dificuldade ser maior em relação às 

anteriores. A questão 1C necessitava de manipulação de dois termos algébricos 

na forma de fração, ainda que frações aparentes, e o problema 2C necessitava, 

além de equacionar, fazer uma associação entre os valores desconhecidos 

(personagens).  

A questão 1C poderia ser resolvida por tentativa e refinamento e 

desfazendo operações, desde que os alunos dominassem os conceitos de fração. 

A questão 2C, além dessas opções de resolução, poderia também ser resolvida 

por transposição de termos, desde que fosse anteriormente convertida em 

equação. 

  

1. C)
�.�

�
 + 20 – 

��

�
 = 50 –  

�.�

�
 

2. C) HENRIQUE, GABRIEL E FABRÍCIO COLECIONAM FIGURINHAS. 

HENRIQUE TEM 5 FIGURINHAS A MENOS QUE GABRIEL E FABRÍCIO TEM A 

METADE DO NÚMERO DE FIGURINHAS DE GABRIEL. SABENDO QUE ELES 

JUNTOS TÊM 40 FIGURINHAS AO TODO, QUANTAS FIGURINHAS TEM 

FABRÍCIO? 
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Analisando Q1D e Q2D: 

 

Mais uma vez os objetivos para essas questões se repetem em relação às 

anteriores. Acrescenta-se que têm um nível de dificuldade maior por necessitar de 

aplicação da propriedade distributiva na questão 1D e pela relação de 

dependência entre os “personagens” da questão 2D. 

Podemos perceber que os alunos tinham interesse em responder as 

questões, pelos seus questionamentos e a constante justificativa que nunca 

tinham visto estes assuntos e, portanto não poderiam responder. A Figura 3.2 

apresentauma resposta que ilustra bem este fato. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Resposta dada pelo sujeito S17 do GEao pré-teste. 

 

Este pode ser um dos motivos que levaram aos resultados em que a 

maioria, 80,4% dos alunos das quatro turmas pesquisadas, respondeu não sei ou 

deixaram em branco as questões. Apenas 18 alunos (19,4%) acertaram alguma 

questão, sendo que a maioria dos acertos se refere à questão Q1A, onde temos 

1. D)  3.(M + 2) – 2.M = 5 . (6 – 2) 

2. D) A BANDA TRIO É FORMADA PELOS IRMÃOS TIAGO, RODRIGO E 

OTTO, CUJAS IDADES SOMAM 87 ANOS. RODRIGO TEM 7 ANOS A MAIS 

QUE A IDADE DE OTTO. TIAGO TEM 9 ANOS A MENOS QUE O DOBRO DA 

IDADE DE RODRIGO. QUAL A IDADE, EM ANOS, DE CADA UM DELES?  
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uma equação que só exige um passo para resolvê-la, com operação simples e 

direta. 

Aplicado o pré-teste e procedido a escolha dos dois grupos, GE e GC, 

passamos então para a fase de intervenção. É o que descreveremos a seguir. 

A aplicação 

O instrumento pré-teste foi aplicado pela pesquisadora em quatro turmas 

do 7º. ano da escola, sendo três turmas no matutino e uma no vespertino, pois a 

escola não possuía as quatro turmas no mesmo turno. Na turma do vespertino a 

professora regente permaneceu em sala durante a aplicação e nas demais teve a 

presença apenas da pesquisadora, que aplicou em todas as turmas. 

Para iniciar a aplicação explicamos o objetivo da atividade aos alunos, 

ressaltando que não se tratava de uma avaliação e sim de um projeto particular, 

autorizado pela direção da escola e que ficassem à vontade caso não quisessem 

se identificar. Para o nosso controle as folhas eram identificadas com o número 

de cada sujeito. 

Como parte da pesquisa, procedemos à entrega dos termos de 

consentimento, o TCLE, para que os alunos levassem aos seus responsáveis 

para assinar, em cada turma. Pedimos que trouxessem na aula seguinte, quando 

recolheríamos. 

Interessante que o fato de não ser uma avaliação, desapontou alguns 

alunos. A célebre frase apareceu: Vale quanto professora? Contornada a 

situação, isolada, o restante da turma procedeu à resolução das questões do 

teste, dentro de uma normalidade. E assim ocorreu com as demais turmas. E em 

todas elas, a pesquisadora era bastante solicitada pelos alunos para pedir 

esclarecimentos sobre as questões. 

Participaram do pré-teste 93 alunos distribuídos nas quatro turmas, sendo 

32 alunos na turma I, 27 na turma II, 23 na turma III e na turma IV, apenas 11 

responderam ao teste. 
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3.2.2.2 Intervenção: 1ª. Fase 

Tal como planejamos, essa fase constou de cinco encontros. No que tange 

ao GE, nesses encontros foram trabalhados a codificação, decodificação, 

recodificação, e discussão geral, que, nessa ordem, serão descritos a seguir. Já 

no GC, onde não aplicamos a intervenção, esse período foi dedicado para o 

ensino de equação. Todos os encontros do GE teve apenas a participação da 

pesquisadora, sem a presença da professora da classe, enquanto que no GC 

apenas a professora, sem a presença da pesquisadora. As informações sobre o 

GC que relataremos aqui nos foram dadas pela professora da classe e também 

pelo que coletamos nos diários de classe. 

Grupo Experimental: 

Descreveremos a seguir os cinco encontros da primeira fase de 

intervenção com o GE. 

Encontro 1: Codificação de um problema 

O primeiro encontro da primeira fase da intervenção teve a participação de 

26 alunos. Ele foi dedicado à codificação espontânea pelos alunos de um 

problema entregue pela pesquisadora. Para a sua realização arrumamos os 

alunos em dois grandes grupos – A e B – e dentro desses grupos formamos 

duplas. Informamos aos alunos que essas duplas deveriam permanecer até o fim 

das nossas atividades. Portanto, deixamos a formação dos grupos e das duplas a 

critério deles, por entender que seria mais fácil a convivência no decorrer da 

nossa atividade. Controlamos a quantidade de alunos dentro dos grupos A e B, 

para que tivesse uma distribuição equitativa. Assim tivemos sete duplas no grupo 

A, denominamos de D1A a D7A, e seis duplas no grupo B, denominadas de D1B 

a D6B. 

Após explicarmos como deveria ser realizada a atividade, entregamos o 

material às duplas. Cada dupla recebeu uma folha (Folha 1) com um problema 

matemático em linguagem natural e uma folha em branco (Folha 2), além de lápis, 

caneta e borracha. 

Explicamos também que as duplas deveriam ler atentamente o problema e 

tentar resolvê-lo, registrando todos os cálculos na Folha 1. Em seguida deveriam, 
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sem utilizar números, apenas letras, criar códigos que facilitassem a resolução 

deste problema, como se fosse um “bilhete” que seria enviado aos seus colegas 

de outra dupla. Este código deveria ser registrado na Folha 2. Pedimos também 

que mantivessem sigilo quanto ao código criado, para que as outras duplas não 

vissem. 

Eram dois problemas, um para cada grupo, que diferiam apenas no 

contexto, mas se equivaliam matematicamente, o P1A para as duplas A e o P1B 

para as duplas B. Portanto nos deteremos em fazer a análise apenas de um 

deles, no caso o problema do Grupo B. Para os demais encontros, utilizaremos o 

mesmo critério, analisando apenas um dos problemas. 

O problema deste primeiro encontro, para o Grupo A, foi o seguinte:  

 

E para o Grupo B: 

 

Estes problemas poderiam ser solucionados aritmeticamente, utilizando 

operações de divisão e adição. E assim o elaboramos por se tratarem de 

atividades que esses alunos já viram. 

Possíveis resoluções do problema: 

Por tentativas:(P1B) 

CRISTINA FOI A UMA LIVRARIA PARA COMPRAR QUATRO CADERNOS IGUAIS 

PARA OS SEUS DOIS  FILHOS. O TOTAL DA CONTA FOI DE 40 REIAS. COMO 

OS SEUS FILHOS RECEBIAM MESADA, CADA UM PAGOU O SEU CADERNO. 

JOÃO, O FILHO MAIS VELHO, PAGOU O SEU CADERNO E AINDA LHE 

SOBROU 7 REAIS. QUE QUANTIA DE DINHEIRO JOÃO TINHA? 

OS AMIGOS ZÉ, ANA, PEU, MILA E TÉO JUNTARAM SUAS ECONOMIAS E 

FORAM JUNTOS LANCHAR. A CONTA DEU UM TOTAL DE 35 REAIS E CADA 

UM CONTRIBUIU IGUALMENTE. ANA DISSE QUE COM O DINHEIRO QUE 

TINHA FOI POSSÍVEL PAGAR A SUA PARTE E AINDA LHE SOBROU 7 REAIS. 

QUANTO DINHEIRO ANA TINHA? 
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4 . 10 = 40 ou 40 : 4 = 10 

10 + 7 = 17 que é o valor que João tinha, ou seja, ele tinha 17 reais. 

Covertendo em equação e resolvendo pela transposição de termos:(P1B) 

Equacionando o problema: X – 7 = 40 : 4 

X – 7 = 10,e nesse ponto é possível que usem tentativas também, até que 

encontrem, 

X= 10 + 7,  e portanto X = 17. 

Resp.: João tinha 17 reais. 

Após esse momento de resolução, fizemos uma breve discussão sobre os 

resultados encontrados pelas duplas e a forma como eles solucionaram o 

problema. Não houve muita dificuldade nem resistência em resolver o problema, 

acredito que tal deveu-se por se tratar de operações simples, já vistas e de 

situações monetárias que fazem parte da realidade deles. Mesmo no caso do 

P1B, que continha valores decimais, mesmo que numa situação de contexto 

monetário. Então passamos para codificação propriamente dita. 

Para esse segundo momento, reforçamos a instrução inicial sobre a 

formação de códigos e solicitamos que criassem um código para o problema que 

resolveram, de forma que facilitasse a resolução de um problema semelhante 

pela outra dupla. E que eles também receberiam um novo problema e um código 

criado pelos seus colegas, no encontro seguinte. 

Nesse processo de codificação os alunos tiveram dificuldade em elaborar 

usando apenas letras. Eles simplesmente descreviam os passos que realizaram 

para encontrar a solução, insistindo em usar números. Interferimos, sempre que 

nos solicitava, para auxiliá-los na formação desse código e garantir que todos 

criassem um código, com questionamentos sobre o significado das operações 

realizadas. Os questionamentos eram no sentido de leva-los a uma reflexão sobre 

o que construíram, sem, no entanto interferir ou induzi-los a uma resposta 

esperada. 
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Formados os códigos, recolhemos as folhas e passamos para o encontro 

seguinte, a decodificação. 

Encontro 2: Decodificação de um problema 

Esse segundo encontro da primeira fase da intervenção realizado com o 

GE foi dedicado à decodificação espontânea pelos alunos de um código criado 

por seus colegas para um problema, no encontro anterior. Contou com a 

participação de 24 alunos, pois dois deles faltaram, um da dupla 5A e outro da 

dupla 8A. Assim, os componentes presentes das duplas que estavam presentes 

se reagruparam e fizeram as atividades, no entanto não serão mais sujeitos da 

pesquisa. 

Assim, nesse encontro ficamos com o mesmo número de duplas em cada 

grupo, e então procedemos a troca de códigos pela numeração correspondente, 

sendo que o código da dupla D1A passou para a dupla D1B, e assim 

sucessivamente. 

Distribuímos para cada dupla um código criado, um problema (Folha 3) que 

era o mesmo do encontro anterior e uma folha em branco (Folha 4), sendo que as 

duplas A receberam os problemas destinados às duplas B e vice-versa.Não 

faremos a discussão dos procedimentos para resolução, haja vista já foi feito 

anteriormente. 

Pedimos aos alunos que lessem com atenção o problema, tentassem 

resolvê-lo utilizando o código recebido, registrassem a solução encontrada (Folha 

3) e anotassem todas as dúvidas em relação ao código recebido e sua utilização 

na Folha 4. 

Fomos bastante solicitadas e os atendemos, mais uma vez questionando-

os e levando-os à discussão as suas dúvidas. Ao final recolhemos os protocolos e 

passamos imediatamente ao encontro seguinte, a redecodificação, pois eram 

duas aulas no mesmo dia (geminadas). 

Encontro 3: Recodificação de um problema 

Com a participação das mesmas duplas do encontro anterior, esse terceiro 

encontro objetivava que cada dupla fizesse uma releitura dos códigos criados, a 
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partir das observações recebidas da outra dupla e também das próprias 

dificuldades que sentiram em utilizar o código recebido. 

 Assim, distribuímos para cada dupla o código criado por eles no primeiro 

encontro (Folha 2), as anotações sobre esse código feitas pelos colegas no 

segundo encontro (Folha 4) e uma folha em branco (Folha 5). Pedimos que 

procurassem melhorar o código anteriormente criado, fazendo os ajustes 

necessários, a partir das anotações dos colegas e das suas próprias vivências 

com a utilização de códigos para solucionar problemas. E registrar na folha em 

branco (Folha 5). 

Nessa fase houve um avanço na formação dos códigos, os alunos já 

sentiam mais a vontade para usar apenas letras. Ainda continuavam descrevendo 

os passos da resolução, mais já ensaiavam a formação de um código único. 

Encontro 4: Redecodificação de um problema (continuação) 

Com a participação das mesmas duplas do encontro anterior, o quarto 

encontro, realizado na aula seguinte, objetivava que cada dupla utilizassem os 

códigos criados e ajustados na resolução de um novo problema. Pretendíamos 

verificar a capacidade de decodificar, segundo o que Duval (2009) trata de 

conversão de registros e também a capacidade de atribuir significados às letras e 

às expressões algébricas dos códigos.  

Assim cada dupla recebeu um código que já estava muito próximo de uma 

linguagem simbólica, como é a linguagem algébrica, e um problema em 

linguagem natural. Para a resolução do problema, eles deveriam utilizar o código, 

portanto, decodificá-lo numa representação mental para então solucionar o 

problema em linguagem natural. 

 Assim, distribuímos para cada dupla o código feito e ajustado pela outra 

dupla e um novo problema.  

O problema para o Grupo A, P2A, foi o seguinte:  
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E para o Grupo B, um problema semelhante, P2B, que diferiam 

matematicamente apenas nos valores: 

 

Estes problemas poderiam ser solucionados aritmeticamente, utilizando 

operações de multiplicação, divisão e adição. E assim o elaboramos por se 

tratarem de operações usuais aos alunos. Vamos analisar apenas um deles, o 

P4A.  

Possíveis resoluções do problema:  

Por tentativas, usando operações simples e direta:(P4A) 

25 . 2 = 50 reais de salgados 

10 : 2,5 = 4 e, 

64 – 50 = 14, como foram 4 refrigerantes, 

14 : 4  = 3,50 reais cada refrigerante ou por tentativas sucessivas até encontrar, 

que   4 . 3,5 = 14 

Resp: Cada embalagem de refrigerante custou R$ 3,50. 

Covertendo em equação e resolvendo pela transposição de termos:(P1B) 

PARA O LANCHE DA TURMA DO VÔLEI OS JOGADORES FIZERAM UMA 

“VAQUINHA” E COMPRARAM 30 SALGADOS E 10 LITROS DE 

REFRIGERANTES EM EMBALAGENS DE 2,5 LITROS CADA. GASTARAM NO 

TOTAL 74 REAIS. SE CADA SALGADO CUSTOU 2 REAIS, QUANTO CUSTOU 

CADA EMBALAGEM DE REFRIGERANTE? 

PARA O LANCHE DA TARDE ESPORTIVA OS AMIGOS DO TIME JUNTARAM 

SUAS ECONOMIAS E COMPRARAM 25 CACHORROS QUENTES E 10 LITROS 

DE REFRIGERANTES EM EMBALAGENS DE 2,5 LITROS CADA. GASTARAM 

NO TOTAL 64 REAIS. SE CADA CACHORRO QUENTE CUSTOU 2 REAIS, 

QUANTO CUSTOU CADA EMBALAGEM DE REFRIGERANTE? 
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Encontrando a quantidade de embalagens de refrigerante: 10 : 2,5 = 4 

Equacionando o problema: 25. 2 + X . 4 = 64 

Fazendo a multiplicação temos: 50 + X . 4 = 64,e nesse ponto é possível que 

usem sucessivos tratamentos até que encontrem, 

X . 4 = 64 – 50, daí 

X . 4 = 14que dividindo a equação por 4 temos  portanto X = 3,5. 

Resp.: Cada embalagem de refrigerante custou R$ 3,50. 

Após esse momento de resolução, fizemos uma discussão sobre os 

resultados encontrados e a forma como eles solucionaram os problemas. 

Incentivamos a usarem os códigos, tentando adequá-lo ao problema, mas muitos 

insistiam em resolver apenas aritmeticamente, entendemos que sentiam mais 

segurança e conforto. 

Encontro 5: Discussão geral 

Para encerrar essa etapa de intervenção, realizamos no período de uma 

aula, uma discussão geral sobre os encontros anteriores.  Estimulamos a 

discussão fazendo questionamentos aos alunos sobre o que acharam da criação 

e utilização de códigos com letras na resolução de problemas matemáticos, o que 

eles entendiam por código, se para eles é possível resolver problemas com esses 

códigos. Alguns relataram ser mais difícil do que aritmeticamente, demandava 

mais tempo, outros admitiam que ainda não tinham entendido  e que precisava de 

mais tempo de explicação para que entendessem. Quanto aos códigos, acharam 

que simplesmente era uma nova maneira de resolver problemas.  

Entendemos que a inserção de letras na matemática ainda é muito nova 

para esses alunos que até então não tinham nenhum contato com as expressões 

algébricas e, portanto, torna mais difícil a sua compreensão. Mas este é um 

momento inicial de introdução à álgebra, o primeiro contato desses alunos com a 

linguagem algébrica. 
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Grupo de Controle: 

Durante o período que aplicamos a intervenção no GE, o GC continuou 

com as aulas normalmente com a professora da turma.  

Descreveremos a seguir o que foi trabalhado durante as aulas, de acordo o 

que foi registrado no diário de classe, nas anotações da professora e o que ela 

nos relatou, já que não observamos as suas aulas. Observamos também os 

cadernos de alguns alunos da turma e os indagamos sobre como fizeram tal 

exercício. 

1ª. Aula:  

A aula iniciou com a correção de exercícios sobre números racionais. Em 

seguida a professora apresentou o novo conteúdo que seria trabalhado na 

unidade, equação. Que a partir daquele momento lidariam com as letras na 

matemática e daí a importância desse conteúdo nos anos seguintes. 

Colocou no quadro expressões algébricas para ilustrar a sua fala e 

formalizar a forma de escrever. Ou seja, 2x é a multiplicação de 2 por x,  e assim 

também para as outras operações. 

2ª. Aula: 

O conteúdo era sentença matemática aberta e fechada. A professora 

mostrou a diferença entre expressão e equação, enfatizando a relação de 

equivalência na equação, dando exemplos para que os alunos diferenciassem. 

Em seguida definiu e exemplificou membros de uma equação e o termo 

desconhecido, que chamou de incógnita. Os alunos fizeram exercícios, no livro 

didático, de reconhecimento de primeiro e segundo membro e a incógnita de uma 

equação. 

O exercício era uma tabela onde a primeira coluna tinha cinco equações e 

os alunos deveriam completar as demais colunas com a(s) incógnita(s), o primeiro 

membro e o segundo membro de cada equação. 

3ª. Aula: 
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Após a correção do exercício anterior, a professora propôs um exercício 

para que os alunos escrevessem na linguagem matemática (linguagem simbólica) 

as expressões dadas em linguagem natural. 

Ex.: a) O triplo de um número; 

b) Cinco é maior que três;  

c) o dobro de um número mais oito e igual a vinte. 

Em seguida definiu raiz de uma equação e apresentou o método da balança 

para encontrar a solução de uma equação de uma incógnita. 

4ª. Aula: 

A aula foi dedicada a exercícios de encontrar a solução de uma equação, 

que a professora definiu de raiz da equação, como aquele valor que torna a 

sentença matemática verdadeira.  

O primeiro método que utilizou foi o da balança equilibrada. Em seguida 

resolveu no quadro algumas equações, utilizando outro algoritmo de resolução, tal 

qual nos relatou um aluno: isola a letra no primeiro membro, e sempre que mudar 

de lado muda o sinal, em referência à utilização das operações inversas. Outro 

aluno lembrou: se o x estiver casado temos que deixar o x solteiro, em referência 

ao processo de isolar a incógnita. 

Alguns dos exercícios propostos:  

1) Verifique se 2 é raiz de 2x + 7 = 11. 

2) Qual o valor de x que torna verdadeira a equação 3x – 5 = 10? 

3) Considere que a balança a seguir está equilibrada. Determine o “peso” 

de cada letra.  

 

 

4) Resolva a equação: 2x – 3 = x + 2 
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5ª. Aula: 

Esse encontro foi dedicado à correção dos exercícios de resolução de 

equações propostas na aula anterior. 

 

 

3.2.2.3 Teste Intermediário 

O instrumento teste intermediário foi aplicado nos dois grupos, GE e GC, 

individualmente, no mesmo dia e em horários diferentes. Cada encontro teve 

duração de uma hora, tempo que julgamos necessário e foi suficiente. A aplicação 

foi tranquila nas turmas, seguida apenas de questionamentos e dúvidas que 

procuramos esclarecer provocando uma discussão sobre os possíveis resultados. 

 O objetivo deste instrumento foi investigar o que os alunos já haviam 

construído de linguagem algébrica após a aplicação da primeira fase da nossa 

intervenção, no caso do GE, em comparação com o GC que continuou com as 

aulas com a professora da classe. 

Em relação ao pré-teste, reduzimos o número de questões por entender 

que não havia necessidade, elas se repetiam em algumas habilidades e por conta 

do tempo da aula. Nas análises dos resultados desconsideraremos então duas 

questões do pré-teste para que tenhamos uniformidade nos instrumentos. Serão 

desconsideradas as questões 1D e 2D, que aqui não tem correspondente. E 

assim será também o instrumento pós-teste. 
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Quadro 3.3: Questões do teste intermediário 

 

QUESTÃO 1:  

Descubra o valor de 
cada letra, deixando 
registrando todos os 
cálculos necessários na 
folha de respostas. 

QUESTÃO 2: 

Resolva os problemas, registrando todos os 
cálculos necessários. 

A 3X + 12 = 96 
Joana tem tem o triplo da idade da sua sobrinha 
Patrícia. Se a soma das idades das duas é 36, 
então qual é a idade de Patrícia? 

B 4X + 3 = X + 6 Pensei em um número. Multipliquei por 5. Subtraí 42 
e o resultado deu 3. Descubra que número pensei. 

C 
�

�
  – 

�

�
= 
�

�
 

Rodrigo, Pietro e Gustavo colecionam figurinhas. 
Rodrigo tem 5 figurinhas a menos que Gustavo e 
Pietro tem o dobro do número de figurinhas de 
Gustavo. Sabendo que eles têm 35 figurinhas ao 
todo, quantas figurinhas tem Rodrigo? 

 

 

 

3.2.2.4 Intervenção: 2ª. Fase 

A segunda e última fase de intervenção ocorreu no GE, intercalada entre 

feriados e outros fatores intermitentes. Nesse período observamos também as 

atividades desenvolvidas pela professora regente com o GC, que contou nesse 

período com a presença de um estagiário12 que observava e coparticipava das 

aulas. 

 

Grupo Experimental: 

                                                 
12 A escola recebe semestralmente licenciandos do curso de Matemática, dentre outros cursos, 
como professores estagiários alunos de uma Universidade Estadual local, como acordo firmado 
entre as duas instituições de ensino da rede pública.  
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Tal como aconteceu na intervenção anterior, tivemos as fases de 

codificação, decodificação, recodificação e redecodificação, porém numa 

sistemática diferenciada de aplicação. Apenas nas etapas de recodificação e 

redecodificação tivemos protocolos escritos com a produção dos recódigos e a 

resolução do problema pelos alunos. 

Para essa fase no GE elaboramos atividades de resolução de problemas 

em linguagem natural, visando investigar se os alunos já conseguiam atribuir 

significados à linguagem simbólica dos códigos, e se saberiam utilizá-los na 

resolução de problemas matemáticos em linguagem natural, apresentando o 

problema na forma de equação. Da mesma forma, verificar se os alunos já 

compreendiam os procedimentos de resolução de equação. 

As atividades foram elaboradas de acordo com o que propõe Duval (2011) 

para a introdução da álgebra, quando afirma que é preciso primeiro levar os 

alunos a conhecerem as letras, colocá-las em equação, para então trabalhar os 

conceitos de igualdade.  

Quanto ao GC tínhamos os mesmo objetivos, no entanto sem aplicar a 

intervenção e visando uma comparação final das duas formas de introduzir a 

álgebra.  

O primeiro encontro no GE foi para a codificação de um problema 

matemático. Colocamos no quadro e fomos solicitando a participação dos alunos 

para a formação de um código único para o problema, que era o mesmo para os 

grupos A e B, que denominamos P3AB: 

 

Fomos registrando e discutindo as respostas dos alunos, até que 

conseguimos chegar ao código único: 

MARIA COMPROU 5 BLUSAS DE PREÇO IGUAIS E 3 SAIAS, TAMBÉM DE 

PREÇOS IGUAIS. CADA SAIA CUSTOU R$ 20,00 E A CONTA DEU UM TOTAL 

DE R4 190,00. QUANTO CUSTOU CADA BLUSA? 
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E fizemos alguns questionamentos no sentido de verificar a significação 

atribuída por eles às letras e ao problema: 

_ O que representa a letra B? (depois S, M, N e T) 

_ Essa letra poderia representar outra coisa no mesmo problema? 

_ E em outro problema? 

_ E poderia ter valores diferentes em outros problemas? 

O objetivo desta atividade era apresentar as manipulações algébricas 

possíveis ao escrever um código único. Esperávamos que alguns alunos ainda 

indicassem códigos com números, como fizeram na etapa anterior. Mas, no 

entanto, poucos assim fizeram e já se mostraram familiarizados com o que lhe 

propomos em termos de criação de códigos.  

No encontro seguinte, a decodificação do código criado pra a resolução do 

problema proposto, os alunos foram arrumados em duplas, as mesmas já 

formadas na primeira fase de intervenção. Com ausência de alguns alunos, 

continuaram na pesquisa vinte alunos, sendo cinco duplas em cada grupo. 

A cada dupla foi entregue uma folha (Folha 6) com o problema do encontro 

anterior para que resolvessem utilizando o código criado por eles, utilizando os 

dados do problema. 

A tarefa da decodificação foi surpreendente. Eles demonstraram 

entendimento na significação das letras e na interpretação do problema, fazendo 

a correta substituição das letras do código pelos seus respectivos valores no 

problema. Encontraram mais dificuldade na resolução da equação resultante. 

Alguns acharam a solução através de cálculos mentais, mas relembramos da 

NO. BLUSAS: B 

NO. SAIAS: S 

PREÇO DE CADA SAIA: N 

PREÇO DE CADA BLUSA: M 

TOTAL DA CONTA: T 

CÓDIGO ÚNICO: M . B + N . S = T 
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transposição de termos da etapa anterior e, com pequenos erros de sintaxe ou 

por esquecer o sinal da igualdade, conseguiram resolver a equação. Outros não 

conseguiram chegar ao resultado final, por não saber operar os termos da 

equação. 

Ao final questionamos: O que você achou desse tipo de resolução, mais 

fácil ou mais difícil? E as respostas se dividiam, enquanto uns argumentavam ser 

mais fácil, por usar apenas as letras e substituir pelos dados do problema, outros 

acharam mais difícil e demorado. 

No terceiro encontro, a redecodificação, apresentamos um novo problema, 

semelhante ao anterior, diferindo apenas nos valores, para que os alunos 

codificassem, desta vez nas duplas já formadas. 

Instruímo-los a elaborarem um código único para o problema que estavam 

recebendo, da mesma forma como fizeram na atividade anterior. Em seguida 

deveriam passar esse código pra outra dupla. Nesse momento tínhamos cinco 

duplas em cada grupo e a troca se deu sem problemas. Recolhemos o material, e 

passamos então para a etapa da redecodificação. 

Na redecodificação cada dupla recebeu um problema e o código único 

criado para esse problema pela outra dupla. Deveriam resolvê-lo utilizando o 

código recebido. Fizemos uma troca dos códigos e dos problemas do grupo A 

com o grupo B, assim a dupla DA1 recebeu o mesmo problema do encontro 

anterior e o código criado por DB1, e assim com as cinco duplas.  

Os problemas eram os seguintes, P4A e P4B, respectivamente: 

 

PARA O LANCHE DA TARDE ESPORTIVA OS AMIGOS DO TIME JUNTARAM 

SUAS ECONOMIAS E COMPRARAM 15 CACHORROS QUENTES E 10 CAIXAS 

DE SUCO DE 1 LITRO CADA. GASTARAM NO TOTAL 65 REAIS. SE CADA 

CACHORRO QUENTE CUSTOU 2 REAIS, QUANTO CUSTOU CADA CAIXA DE 

SUCO? 
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Os problemas se equivaliam matematicamente, diferiam apenas nos 

valores. Objetivavam averiguar se os alunos já conseguiam atribuir significados 

aos símbolos, dentro do que Duval (2009) chama de conversão da representação 

no registro da língua natural para a representação no registro da linguagem 

algébrica. Além disso, pretendíamos com essa atividade verificar a compreensão 

dos alunos sobre resolução de equações, com a manipulação de termos e a 

preservação da igualdade. 

No último encontro realizamos uma discussão geral sobre as atividades 

desenvolvidas, avaliamos o processo e fizemos mais alguns exemplos no quadro 

para atender aos alunos que ainda sentiam dúvidas no processo de codificação, 

principalmente. 

Fizemos um exemplo clássico dos livros didáticos e que consta nos nossos 

instrumentos diagnósticos: 

_ Pensei em um número. Multipliquei por 5. Diminui 13 do resultado e encontrei 

27. Que número pensei? 

_ Atribuindo a letra x ao número desconhecido, criando um código único e 

solucionando o problema: 

X . 5 – 13 = 27, que somando os opostos temos, 

X . 5 = 27 + 13 ou,  

5.X = 40, que dividindo por 5 os dois membros temos, 

X = 8 

Resp: O número pensado foi oito. 

Nesse momento aproveitamos para fazer um diagnóstico sobre a formação 

da linguagem algébrica, explorando passagens como X . 5 = 5 . X, para averiguar 

PARA O LANCHE DA TURMA DO VÔLEI OS JOGADORES FIZERAM UMA 

“VAQUINHA” E COMPRARAM 20 SALGADOS E 9 CAIXINHAS DE SUCO. 

GASTARAM NO TOTAL 78 REAIS. SE CADA CAIXINHA DE SUCO CUSTOU 2 

REAIS, QUANTO CUSTOU CADA SALGADO? 
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se o conceito de incógnita estava claro pra os alunos. E com o mesmo objetivo 

acrescentamos situações como:  

_ Se 3x + 10 = 16 e 3y + 10 = 16, qual a relação entre x e y? Maior, menor, 

iguais? 

_ Se um colega encontrou que o valor de X no problema anterior é 7, ele acertou 

ou errou? 

Nesse último exemplo pretendíamos verificar se o aluno já compreendia o 

que era a solução de uma equação, fazendo a verificação. 

 

Grupo de Controle: 

Ao mesmo tempo em que aplicávamos a segunda fase da intervenção com 

o GE, o GC teve aulas com a professora regente da classe e com a presença do 

estagiário, como relatamos anteriormente. O conteúdo trabalhado em todas as 

aulas foi equações, desenvolvido através da resolução de exercícios de fixação. 

Nos dois últimos encontros a professora passou uma lista de problemas para os 

alunos resolverem, como forma de revisão para a prova que seria na aula 

seguinte. E informou para os alunos que essa atividade encerrava o conteúdo 

equação e na aula seguinte começaria o conteúdo inequação. 

 

3.2.2.5 Pós-Teste 

O instrumento diagnóstico pós-teste foi aplicado no GE e no GC no dia 

mesmo dia. Em ambos os grupos a aplicação se deu coletivamente com 

resolução individual, utilizando para tal o intervalo de duas horas/aulas em cada 

turma.  

Esse instrumento teve como objetivo principal investigar se a proposta da 

nossa pesquisa, com os instrumentos elaborados de acordo com o que propõe 

Duval (2009) para a introdução da álgebra, havia contribuído para a introdução 

dos conteúdos iniciais de álgebra, no que se refere à formação da linguagem 

algébrica e a produção de significados para essa linguagem. 
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O instrumento constava de seis questões, bem próximas às dos outros 

testes, sendo três em linguagem algébrica e três em linguagem natural pois 

pretendíamos também investigar como esses alunos faziam a passagem de uma 

linguagem para a outra. Apresentamos as questões no Quadro 3.4, mas não 

faremos a análise, visto que fizemos para as questões do pré-teste que são bem 

próximas matematicamente, mudando apenas os valores e as situações em 

linguagem natural. 

 

Quadro 3.4: Questões do pós-teste 

 

QUESTÃO 1: 

Descubra o valor de cada 
letra, deixando registrando 
todos os cálculos 
necessários na folha de 
respostas. 

QUESTÃO 2: 

Resolva os problemas, registrando todos os 
cálculos necessários. 

A 6X + 12 = 60 
Tia Joana tem o triplo da idade da sua sobrinha 
Patrícia. Se a soma das idades das duas é 32, 
então qual é a idade de Patrícia? 

B 6X – 4 = X + 6 
Pensei em um número. Multipliquei por 7 e depois 
subtraí 38. O resultado deu 11. Descubra que 
número pensei. 

C 
��

�
  – 

�

�
= 
	

�
 

Henrique, Gabriel e Fabrício colecionam figurinhas. 
Henrique tem 5 figurinhas a menos que Gabriel e 
Fabrício tem a metade do número de figurinhas de 
Gabriel. Sabendo que eles tem 20 figurinhas ao 
todo, quantas figurinhas tem Fabrício? 
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3.3A análise dos dados e os fatores intervenientes 

 

No presente capítulo fizemos a descrição pormenorizada do método 

escolhido pelo estudo, incluindo as etapas e os instrumentos que utilizamos para 

a coleta dos dados da nossa pesquisa e que servirão para responder a questão 

de pesquisa que a norteou. No capítulo seguinte procuraremos organizar esses 

dados de acordo com os objetivos elencados para o estudo e discorreremos 

acerca dos caminhos que traçamos para a análise dos dados coletados. Esta 

análise, de acordo com a fundamentação teórica que identificamos para o nosso 

estudo, será de natureza majoritariamente qualitativa, mas também com 

apresentação de dados na forma quantitativa, quando se fizer necessário, visto 

que esta pode auxilia na interpretação qualitativa dos dados. 

Para a análise dos dados precisamos também olhar para o contexto onde 

estes foram colhidos. É nesse sentido que relataremos alguns acontecimentos 

não previstos durante a etapa de aplicação de realização da pesquisa, os 

chamados fatores intervenientes ao nosso planejamento. Por conta deles tivemos 

que fazer alguns ajustes nos instrumentos, ou na forma de aplicação deles e 

principalmente no tempo de aplicação da intervenção. 

Planejamos aplicar a intervenção no início do semestre letivo, pois, 

seguindo as orientações da rede estadual de ensino, onde desenvolvemos a 

nosso estudo, o plano de curso da disciplina matemática para o 7º. ano prevê o 

início do conteúdo álgebra na terceira unidade, que no ano letivo de 2014 deveria 

começar em agosto. Mas por conta de uma greve dos professores que ocorreu no 

ano anterior e a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil nos meses de 

junho e julho, o calendário sofreu alterações e a terceira unidade começou em 

setembro.  

Com a realização de um projeto “Feira de Ciências” na escola ao longo do 

mês de setembro, inviabilizou a aplicação da intervenção, a qual foi postergada 

para outubro. Por causa das eleições e feriados, esse também foi um mês 

bastante comprometido. Por conta desses fatores, e como não queríamos 
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interromper a aplicação, o início das intervenções se deu no final de outubro. Com 

isso, tivemos um período de tempo longo entre a aplicação do pré-teste, que se 

deu em maio, e o início das intervenções. 

Nesse retorno, com o início da primeira fase de intervenção, outro fator nos 

chamou atenção, a evasão e a assiduidade dos alunos. A turma escolhida para 

ser o GE terminou essa fase com vinte alunos, que não faltaram a nenhum 

encontro, ou seja, sujeitos da análise. O GC teve também evasão, mas terminou 

com um número maior de alunos como sujeitos de análise, vinte e dois. 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

Neste capítulo apresentaremos os dados da pesquisa, descrevendo e 

analisando os resultados encontrados à luz dos pressupostos teóricos que 

embasaram este estudo. Sempre que possível compararemos os nossos 

resultados com aqueles encontrados em algumas das pesquisas correlatas 

destacadas nesta dissertação.  

Tendo em mente nosso objetivo geral de investigar o efeito que a nossa 

intervenção de ensino teve sobre a aprendizagem dos conceitos iniciais de 

álgebra nos participantes deste estudo, iniciaremos a análise pelo viés 

quantitativo, quando averiguaremos o desempenho dos alunos dos grupos 

experimental e controle (GE e GC) nos três instrumentos que criamos e 

aplicamos. Também procederemos com uma análise qualitativa, em que 

buscaremos detectar as diferentes estratégias utilizadas por esses alunos na 

resolução dos problemas propostos, identificando as possíveis conversões e 

tratamentos, a formação do pensamento algébrico, sua linguagem e 

representação.  

Assim, visando oferecer uma visão geral do desempenho dos grupos 

pesquisados, iniciaremos o capítulo por uma análise quantitativa dos dados 

obtidos nos testes diagnósticos, no que diz respeito às categorias que elaboramos 
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a partir das estratégias de resolução apresentadas pelos alunos nesses grupos. A 

partir do desempenho nos testes, faremos uma comparação dos dois grupos de 

pesquisa, considerando os três instrumentos diagnósticos – pré, intermediário e 

pós-teste – com foco nos instrumentos inicial e final (pré e pós-teste) que nos 

permite uma visão geral da pesquisa. 

Em relação à análise qualitativa, destacaremos o processo de resolução 

das questões dos testes, as estratégias utilizadas pelos alunos, os erros 

cometidos e as dificuldades que surgiram na aplicação e desenvolvimento das 

atividades de intervenção, o CODERRÉ.  

O capítulo finalizará traçando um comparativo entre os caminhos traçados 

para os dois grupos de pesquisa para responder aos testes e também das 

estratégias usadas pelos alunos na fase de intervenção. 

 

 

 

4.1 Análise Quantitativa 

 

Para a análise quantitativa dos dados, da forma como dissemos 

anteriormente, focaremos nos resultados obtidos nos testes diagnósticos. Para 

tanto, apresentaremos uma análise do desempenho dos sujeitos que 

compuseram os grupos pesquisados e uma comparação dos acertos às questões 

dos testes, de forma inter e intra-grupos. 
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4.1.1 Análise geral do desempenho dos grupos pesquisados 

 

Nesta seção faremos uma análise quantitativa das informações recolhidas 

com a aplicação dos três instrumentos diagnósticos – pré, intermediário e pós-

teste – com o objetivo de oferecer uma visão mais ampla do desempenho dos 

grupos pesquisados. Para tanto apresentamos na Tabela 4.1 os índices 

percentuais de acertos em cada uma das questões dos três testes diagnósticos, 

considerando os dois grupos pesquisados. 

 

Tabela 4.1: Desempenho geral dos grupos nos testes diagnósticos  

  

Conforme foi descrito no capítulo da metodologia, as questões Q1 são em 

linguagem algébrica e as Q2 em linguagem natural. E como as questões dos 

testes são equivalentes matematicamente, diferindo apenas quanto aos valores 

ou no contexto dos problemas, quando nos referirmos a uma determinada 

questão, estaremos considerando os três testes diagnósticos. 

Observamos que, à época da aplicação do pré-teste, os alunos 

pesquisados ainda não havia tido nenhum contato com a álgebra formal, o que 

possivelmente justifica o fato de nenhum deles tenha apresentado uma resolução 

algébrica para as questões. Todos mostraram-se surpresos com a inserção de 

Testes 
 

Questões 

Pré-teste Teste Intermediário Pós-teste 

GE GC GE GC GE GC 

Q1A 15,6% 14,8% 55% 10,7% 50% 36,4% 

Q1B 0% 0% 20% 7,1% 30% 18,2% 

Q1C 0% 0% 10% 0% 15% 9,1% 

Q2A 6,3% 7,4% 10% 0% 10% 4,5% 

Q2B 0% 0% 20% 3,6% 15% 0% 

Q2C 0% 0% 5% 0% 5% 4,5% 

% médio de 
acerto 3,65 3,7 20 3,57 20,8 12,12 
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letras nas questões, disseram nunca ter visto conta com letras. A forma como 

responderam as questões com expressões do tipo não sei e o fato de pedirem 

sempre explicações, argumentando que nunca tinham visto, reforça nossa 

suspeita. 

No entanto, durante a aplicação do pré-teste, percebemos que os alunos 

tinham interesse em responder as questões, pelos seus questionamentos e a 

constante justificativa que nunca tinham visto estes assuntos e, portanto não 

poderiam responder. A Figura 4.1 ilustra esse fato. 

 

Figura 4.1: Resposta dada pelo sujeito S12 do GC ao pré-teste. 

 

Este pode ser um dos motivos que levaram aos resultados apresentados 

na Tabela 4.1, em que o maior percentual de acertos se refere à questão Q1A, 

onde temos uma equação que só exige um passo para resolvê-la, de operação 

simples e direta. Acreditamos que seja por conta da forma como os problemas 

eram trabalhados nos anos anteriores, por resolução aritmética, já que esses 

alunos ainda não tinha nenhum contato com a resolução algébrica. Para Duval 

(2004) são as equações que apresentam apenas números inteiros que 

necessitam apenas de tratamento, tal como definimos no Capítulo da 

Fundamentação Teórica. 

No caso apresentado na Figura 4.2 o aluno encontrou o valor de A, mas 

considerou o “número” 6A e não apenas o valor de A, ou seja, parece que a 

incógnita ainda não tem significação para esse sujeito. Dos trinta e nove 
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alunosque responderam essa questão do pré-teste, 69,2% o fizeram tal como 

ilustradopelo extrato de protocolo referente à resposta do sujeito S16, 

apresentado na figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2:Resposta dada pelo sujeito S16 do GE ao pré-teste. 

 

Nesse caso o aluno encontrou um resultado para o problema, isto é, ele 

encontrou o número que multiplicado por 6 e somado com 92 é igual a 152. 

Porém o que parece não ter ficado claro para ele era que o problema queria o 

valor de “A”. Podemos interpretar tal comportamento como resultante de um 

desconhecimento, por parte desse aluno, da função da incógnita numa equação. 

Além disso, fica claro nesse extrato de protocolo o uso do pensamento aritmético 

na resolução do aluno. Tal resultado caminha ao encontro daquele encontrado 

por Lins Lessa (2005) em sua pesquisa, onde verificou que a construção de 

significados para a incógnita e sua manipulação, assim como para o principio de 

equivalência, é melhor assimilada quando tem como suporte auxiliar a ação do 

sujeito sobre o objeto concreto.  

Contribuindo para esse debate, Duval (2009) afirma que o sujeito precisa 

discriminar o representante e o representado13, a representação (6A) e o 

conteúdo conceitual (incógnita) trabalhado. Não apenas os símbolos isolados (A) 

                                                 
13

Maginaet al. (2001) utiliza os termos representante e representado, referente e referido para estabelecer 

critérios de comparação, em que há uma relação de dependência entre os termos. 
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constituem representações semióticas (com condições próprias de significado e 

funcionamento). 

Ainda em relação ao pré-teste, observamos que os dois grupos não 

apresentaram nenhuma resolução para as questões Q1B, Q1C, Q2B e Q2C e 

obtiveram sucesso apenas nas questões Q1A e Q2A que envolviam uma 

operação simples e direta e que poderiam ser resolvidas por procedimentos 

aritméticos. 

Uma possível justificativa para não resolverem as questões em linguagem 

natural (Q2) pode ter sido a necessidade de equacioná-las. Mas pelo que já 

discutimos anteriormente, à época do pré-teste os alunos não tinham 

conhecimento de equação.  Essa dificuldade ainda foi percebida nos resultados 

dos testes seguintes, quando ainda prevalecia a resolução aritmética das 

questões. Esse tipo de resolução contribuiu significativamente para o índice de 

acertos. 

Percebemos também que os alunos não fizeram associações entre as 

questões em linguagem natural (Q2) com as no registro algébrico (Q1), que eram 

próximas, já que não as equacionaram. Diante disso é plausível afirmar que essas 

questões eram próximas, mas não possuíam uma correspondência semântica 

adequada que as tornavam congruentes, de acordo com o que coloca Duval 

(2009) sobre o processo de conversão de registros de representações. De acordo 

com o autor, uma condição necessária para determinar se duas representações 

são congruentes ou não, é colocá-las em correspondência, segmentando-as em 

unidades significantes. Dessa forma, entendemos que os alunos ainda tinham 

dificuldade em atribuir significados aos objetos matemáticos presentes nos 

problemas. E era o que pretendíamos verificar para podermos inferir sobre a 

capacidade desses alunos em realizar conversão de registros.  

Observamos que as questões 1B, 1C 2B e 2C do pré-teste não tiveram 

acertos ou tentativas de resolução. Tratava-se de problemas comumente 

encontrados nos livros didáticos e que poderiam ser resolvidos aritmeticamente 

por tentativas ou desfazendo operações. Consideramos uma hipótese para tal 

comportamento a relação de dependência entre as variáveis ou, ainda, pelas 
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frações presentes nessas questões, o que dificulta o raciocínio aritmético e/ou por 

tentativas, as mais comuns entre as estratégias de resolução que encontramos. 

A Figura 4.3 mostra uma resolução pelo método de desfazer operações em 

que o próprio aluno mostra que reconhece a estratégia e explica: fiz a conta 

contrária. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Resposta dada pelo sujeito S4 do GE ao teste intermediário. 

 

No caso da resposta mostrada na Figura 4.3 observamos que o aluno 

utilizou a estratégia de resolução desfazendo operações, realizando corretamente 

as operações inversas necessárias e dando uma resposta correta ao problema. 

Apesar de esperarmos uma resolução algébrica, por se tratar de um sujeito do GE 

que já tinha realizado as atividades da primeira etapa de intervenção com 

codificação e decodificação de problemas como este, a estratégia utilizada foi 

válida, pois respondeu satisfatoriamente o problema. 

A estratégia de desfazer operação foi recorrente entre os alunos 

pesquisados. Acreditamos que o uso de operações inversas esteja associado aos 

enunciados que são não congruentes, conforme define Duval (2009). Nesse tipo 

de estratégia ao mudar do registro de representação da linguagem natural para o 

registro da linguagem algébrica, produz-se uma incongruência. As operações são 

escolhidas, inversamente, a partir de algumas palavras presentes no enunciado, 

como por exemplo, a expressão somar indica que deve ser realizada uma 

operação de subtração, produzindo uma incongruência entre a palavra e a 
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operação realizada. Duval (2009) afirma ainda que essa incongruência é 

decorrente da operação cognitiva de conversão. 

No entanto esse procedimento foi minimizado a partir da aplicação do teste 

intermediário, após a primeira fase da nossa intervenção no GE e com o inicio do 

conteúdo equações no GC. Mesmo com algumas falhas operacionais os alunos já 

apresentavam raciocínio algébrico de resolução, equacionavam os problemas e 

apresentavam respostas às questões.  

Quanto às questões que não tinham sido resolvidas pelos alunos dos dois 

grupos (Q1B, Q1C, Q2B e Q2C), a partir do teste intermediário foi possível 

perceber avanços no GE que não mais zerou essas questões e assim 

permaneceu até no pós-teste. Quanto ao GC, ainda houve percentuais nulos de 

acertos às questões do teste intermediário e do pós-teste, e os acertos 

registrados foram em percentuais abaixo dos 5%. São indícios que a intervenção 

de ensino produziu resultados positivos e é o que percebemos na resposta dada 

pelo sujeito do GE ilustrado na Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Resposta dada pelo sujeito S8 do GE ao teste intermediário. 

 

Na resolução apresentada na Figura 4.4 o aluno mostra um raciocínio 

algébrico ao equacionar o problema, no entanto apresenta deficiências 

operacionais na resolução e não consegue dar significação ao problema dando-

lhe uma resposta correta. 
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Com base nesses resultados iniciais, após a aplicação da primeira fase da 

nossa intervenção já temos fortes indícios que a atividade CODERRÉ criada com 

base na Teoria dos Registros de Representação Semiótica para a significação 

dos problemas algébricos e a conversão de linguagens contribui para a 

aprendizagem dos conceitos iniciais de álgebra. Visualmente esses avanços 

podem ser notados através do Gráfico 4.1. 

 

Gráfico 4.1: Desempenho geral dos grupos nos testes diagnósticos, em 
percentual de acertos às questões 

 

 

Analisando o desempenho dos dois grupos nos três testes a partir do 

Gráfico 4.1 podemos perceber um avanço a cada etapa. Os grupos partiram de 

patamares semelhantes e baixos no pré-teste, com um real crescimento no teste 

intermediário e sendo esse avanço mais significativo do teste intermediário para o 

pós-teste. 

Com a continuação das aulas sobre equações para o GC, nota-se um 

avanço quantitativo nos resultados do pós-teste em relação aos dois testes 

anteriores. Quanto ao GE, nos percentuais essa diferença é mínima. Contudo, 

mais adiante observaremos que os avanços foram percebidos em relação à 
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apropriação da linguagem algébrica e na forma de resolver as questões. Como 

não aplicamos métodos estatísticos não podemos precisar se essas diferenças 

são significativas ou não. Acreditamos que esse intervalo entre um teste e outro 

foi o tempo necessário para iniciar a formação do pensamento algébrico e a 

consolidação dos conteúdos de equação necessários para a resolução dos 

problemas. 

Os índices mostrados no Gráfico 4.1 fornecem uma visão geral em relação 

às questões tanto em linguagem algébrica, que poderiam ser resolvidas por 

procedimentos aritméticos, quanto às questões em linguagem natural na forma de 

problemas que necessitam equacionar para resolver por procedimento algébrico, 

definido por Da Rocha Falcão (1993) como aquele em que há necessidade de 

manipular símbolos e regras próprias na resolução dos problemas algébricos.  

Na seção seguinte analisaremos em separado o desempenho dos grupos 

em cada um dos tipos de questões, as em linguagem natural na forma de 

situações-problema (Q2) e as que foram apresentadas em linguagem algébrica, já 

equacionadas (Q1). 

 

 

4.1.2 Análise do desempenho dos grupos no pós-teste segundo o tipo de 

contexto: linguagem algébrica ou situação-problema  

 

Para efeitos de comparação do tipo de contexto de cada questão dos 

instrumentos diagnósticos e objetivando analisar conversões e tratamentos 

(Duval, 2004) mostraremos no Gráfico 4.2 o desempenho dos alunos na 

resolução das equações em linguagem algébrica (Q1) e, em separado, dos 

problemas em linguagem natural (Q2). 
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20% em ambos os grupos, reconhecendo que o GE apresentou desempenho 

superior ao GC nos dois tipos de contextos.  

Observamos nos protocolos dos alunos do GC no pós-teste que as 

estratégias que dominaram foram “muda de lado, muda de sinal” e “método da 

balança”. Essas estratégias são mais apropriadas para os problemas que já estão 

equacionados, o que justifica o avanço maior do GC nas questões em linguagem 

algébrica (Q1). Acreditamos que tenha sido uma reprodução do que faziam em 

sala com a professora, tal como relatamos na metodologia. E para o GE as 

estratégias trabalhadas com a intervenção, criação e significação de códigos, 

privilegiaram o entendimento, as possíveis conversões de linguagem e os 

tratamentos realizados (DUVAL, 2003).  

Nas equações (Q1) do pós-teste as estratégias de resolução por tentativas 

e desfazendo operações ainda prevaleceram, e compuseram os percentuais de 

acertos mostrados no Gráfico 4.3. No entanto, nos problemas que precisavam 

primeiro colocar em equação (Q2), o resultado não foi tão significativo. São 

estratégias que privilegiam o procedimento algébrico, mas que não preveem a 

conversão da linguagem natural para a linguagem algébrica (DUVAL, idem) que 

necessitam os problemas Q2.  

Concordamos com Da Rocha Falcão (1993, 2003) quando afirma que para 

esses tipos de problemas, que chamamos de Q2, utilizar apenas os 

procedimentos aritméticos, ou algoritmos de resolução, não é suficiente. E sugere 

que realize a modelização desses problemas, mesmo que estes possam ser 

resolvidos aritmeticamente. Foram estas ideias que exploramos e propomos com 

a aplicação do CODERRÉ, uma atividade de codificação e decodificação de 

problemas que podiam ser resolvidos aritmeticamente. 

A superioridade do GE nos dois contextos de questões é discreta mais nos 

induz a crer que a participação nas atividades do CODERRÉ tenha contribuído 

para a construção do pensamento algébrico, para a produção de significados para 

a linguagem algébrica e na capacidade de designação dos objetos da álgebra 

formal. Faremos oportunamente na análise qualitativa uma discussão sobre os 

efeitos da atividade de intervenção sobre a aprendizagem dos conceitos iniciais 
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da álgebra e sua significação para podermos responder à nossa questão de 

pesquisa a partir dos resultados encontrados. 

 Apesar dos resultados apontarem índices menores para o GC, vistos no 

Gráfico 4.3, percebemos um avanço nos dois grupos, sendo mais significativo no 

GE, o que nos leva a crê que o fato de terem participado das atividades de 

intervenção pode ter contribuído para essa superioridade em relação ao GC que 

teve a introdução dos conceitos inicias da álgebra de maneira convencional14. 

Os resultados encontrados ainda nos levar a conjecturar sobre os 

benefícios dos códigos, tal como trabalhamos nas etapas do CODERRÉ, na 

construção de significados para os conceitos algébricos. 

Numa análise intra-grupos (comparando GE e GC) notamos que ambos os 

grupos apresentaram crescimento de uma para outra fase, mesmo que de forma 

discreta. Tal fato nos leva a crer que tanto a atividade de intervenção que 

propomos, quanto o desenvolvimento das aulas pela professora da turma do GC, 

produziram resultados de crescimento no desempenho dos alunos de cada grupo. 

Neste ponto apenas destacamos uma certa superioridade no crescimento do GE, 

que discutiremos e destacaremos na análise qualitativa, com vistas a responder a 

nossa indagação inicial.  

 

 

4.1.3 Síntese da análise quantitativa do desempenho dos grupos 

pesquisados 

 

Nesta seção fizemos uma análise quantitativa dos instrumentos 

diagnósticos testes focando nos instrumentos inicial e final cm o objetivo de 

comparar o desempenho dos grupos e avaliar a validade da atividade de 

                                                 
14 Chamamos de convencional a aula desenvolvida pela professora da turma por não utilizar 
nenhum instrumento diferenciado, tal qual usamos o CODERRÉ, apenas o conteúdo foi exposto 
da forma como é apresentado no livro didático. 
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intervenção que criamos, o CODERRÉ, na introdução dos conceitos iniciais da 

álgebra. Para tanto traçamos um paralelo entre os grupos pesquisados, quanto às 

respostas dadas aos instrumentos diagnósticos – pré, intermediário e pós-teste – 

focando nos instrumentos inicial e final, como forma de responder à nossa 

questão de pesquisa. 

Essa visão geral dos grupos nos possibilitou perceber que o pré-teste foi 

pouco respondido pelos alunos dos dois grupos, e quando o fizeram não 

utilizaram nenhuma estratégia de pensamento algébrico, apenas o pensamento 

aritmético com aplicação de operações simples e direta para resolvê-los. Esse 

fato também justifica que os problemas (Q2) foram bem menos respondidos por 

esses alunos, o que mostra a falta de conhecimento do processo de conversão 

descrito por Duval (2003), da linguagem natural para a linguagem algébrica. Outra 

justificativa para esses resultados pode estar no fato, tal como argumentaram os 

próprios alunos, que eles não tiveram nenhum contato com a álgebra formal e sua 

linguagem nos anos anteriores. 

Analisando os resultados do teste final, o pós-teste, temos indícios que a 

atividade aplicada ao GE contribui para uma familiarização dos alunos com a 

nova linguagem algébrica, um amadurecimento do pensamento algébrico e a 

consequente produção de significados para os objetos matemáticos presentes 

nos problemas. 

Ao longo da análise quantitativa podemos obter dados que nos dão indícios 

que são positivos os efeitos de uma intervenção de ensino, pautada numa 

atividade lúdica embasada na Teoria dos Registros de Representação Semiótica, 

o CODERRÉ, sobre a aprendizagem dos conceitos iniciais de álgebra. Para 

podermos levantar essa conclusão preliminar nos baseamos no desempenho dos 

alunos nos instrumentos diagnósticos. No entanto, uma análise quantitativa não 

nos permite analisar as estratégias usadas por eles para solucionar os problemas, 

tampouco observar o processo de formação do pensamento algébrico, as 

conversões e tratamentos realizados e a apropriação da linguagem algébrica, que 

objetivamos para este estudo. 
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Assim, tendo concluído a análise quantitativa dos dados, passaremos à 

análise qualitativa que, somadas, nos darão subsídios para a busca de respostas 

às nossas indagações iniciais, conforme objetivamos. 

 

 

4.2Análise Qualitativa 

 

Para a análise qualitativa dos dados, da forma como dissemos 

anteriormente, objetivamos identificar e estudar as estratégias de resolução dos 

problemas propostos. Até aqui, nossa análise se restringiu aos aspectos 

numéricos, baseados nos resultados que os alunos dos dois grupos (GE e GC) 

obtiveram nos testes diagnósticos aplicados, especialmente o inicial e o final.  

Na presente análise pretendemos focar de sobremaneira no GE, uma vez 

que foi esse grupo o escolhido para testarmos a eficiência da nossa intervenção 

de ensino na introdução dos conceitos iniciais de Álgebra. Contudo, considerando 

que os dois grupos responderam aos instrumentos diagnósticos, buscaremos 

identificar em ambos os grupo as estratégias de resolução nas questões dos 

testes e, na sequência, analisaremos as resoluções adotadas pelos alunos 

pertencentes ao GE quando esses lidavam com as atividades propostas na 

intervenção. 

Quanto ao GE, estes alunos serão o foco da nossa análise qualitativa, uma 

vez que participaram das atividades de intervenção que planejamos. 

Observaremos, além do desempenho nos testes, a passagem do pensamento 

aritmético ao pensamento algébrico, identificando e discutindo as principais 

estratégias utilizadas por esses alunos na resolução dos problemas propostos nos 

testes e na intervenção de ensino, as possíveis conversões de linguagem e os 

tratamentos (Duval, 2011) utilizados por eles na construção e apropriação do 

pensamento algébrico. Isto significa que faremos aqui a análise das intervenções 

de ensino aplicadas ao grupo experimental. 
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Dessa forma faremos inicialmente a análise dos instrumentos diagnósticos, 

considerando o GE e o GC, e em seguida analisaremos as duas etapas de 

intervenção aplicadas ao GE. Por fim faremos uma comparação entre os grupos, 

a partir dos resultados obtidos, numa síntese da análise qualitativa. 

Para realizar a presente análise, destacamos as principais falhas 

encontradas no processo de resolução dos problemas e que emergiram da 

correção dos testes diagnósticos e discutiremos cada uma delas oportunamente. 

Para tanto elaboramos uma categorização para essas falhas que apresentamos 

no Quadro 4.1. 

 
Quadro 4.1: Principais erros de resolução encontrados nos testes 

 

Classificamos na categoria não equacionou os erros em que os alunos 

apresentaram resolução puramente aritmética para os problemas ou deixaram em 

branco, tal qual ilustra o protocolo de resposta da Figura 4.5.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Resposta dada pelo sujeito S7 do GC ao teste intermediário. 

 

Erros  Descrição 

Tipo 1  Não equacionou 

Tipo 2  Inconsistência na resolução  

Tipo 3  Equacionou mas errou os cálculos 

Tipo 4  Equacionou, acertou os cálculos, mas errou a resposta 
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Na categoria inconsistência na resolução estão as respostas que julgamos 

sem sentido, lógica ou com nenhuma relação com os dados do problema. A 

Figura 4.6 traz um protocolo de resposta inconsistente, em que o aluno faz 

rabiscos, registra alguns números, sem nenhuma ligação com os dados do 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6: Resposta dada pelo sujeito S4 do GE ao teste intermediário. 

 

Categorizamos também como erros as respostas em que os alunos 

equacionam, porém erra os cálculos operatórios ou acertam mas não conseguem 

dar uma resposta ao problema. A figura 4.7 ilustra uma situação e que o aluno 

equacionou, realizou as operações corretamente, porém não conseguiu significar 

o resultado e dar uma resposta ao problema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Resposta dadapelo sujeito S28 do GE ao pós-teste. 
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O foco do nosso estudo é a aprendizagem e para tanto construímos uma 

atividade de intervenção de ensino, uma situação didática tal como define 

Brousseau (1986), que permitisse aperfeiçoar o processo de aquisição do 

conhecimento. Sendo assim, o nosso objetivo central é a situação didática, no 

caso a intervenção, e não o sujeito cognitivo apenas. E então criamos categorias 

de erros que nos permitisse analisar e ter maior controle sobre as condições em 

que se processava a aprendizagem em nossa intervenção. Pela Teoria das 

Situações Didáticas de Brousseau (idem) o erro leva a criar novas situações, mais 

claras e que podem atender aos objetivos desejáveis.  

 

 

4.2.1 Análise dos instrumentos diagnósticos 

 

Como foi descrito no capítulo de metodologia, o pré-teste foi aplicado aos 

dois grupos de pesquisa, o GE e o GC, quando esses alunos ainda não tinham 

nenhum contato com a álgebra formal e sua linguagem. Esse fato, excetuando 

dois alunos do GE e três do GC que estavam repetindo o ano, justifica nenhum 

aluno ter equacionado os problemas do pré-teste ou utilizarem procedimentos 

algébricos de resolução. Analisando os protocolos desses alunos que repetiam o 

7º. Ano percebemos que estes também não equacionaram ou mostraram algum 

raciocínio algébrico de resolução e, portanto não interferiram nos resultados da 

pesquisa. 

Para analisarmos a evolução dos grupos, segundo as estratégias utilizadas 

na resolução dos problemas, quantificamos cada tipo de erro conforme 

categorizamos no Quadro 4.1, em cada um dos testes diagnósticos, e 

apresentamos na Tabela 4.2. Para tanto, consideramos em cada teste as três 

questões no contexto de situações-problema (Q2), a quantidade de alunos que 

responderam a cada teste, retiramos os acertos e chegamos ao número total de 

ocorrências.  
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Tabela 4.2: Evolução da ocorrência de cada tipo de erro nos testes 

 

 

No que tange aos tipos de erros de resolução, o pré-teste contou com erros 

do Tipo 1, que nesse momento também pode ser caracterizado como deixou em 

branco. Percebemos também algumas inconsistências na resolução (Tipo 2), 

caracterizadas por apresentar resoluções com dados diferentes do fornecidos 

pelo problema, por simplesmente apresentarem uma resposta, sem cálculos ou 

justificativas ou por escreverem frases (recadinhos, justificativas) tais como os 

ilustrados na Figura 4.1. Esses resultados impossibilitaram uma análise do 

desempenho desses alunos. 

No teste intermediário e no pós-teste, como os alunos já haviam 

desenvolvidos as atividades de intervenção, no caso do GE, e iniciado as aulas 

do conteúdo equações no GC, todos os tipos de erros que elencamos foram 

analisados.  

Observando os dados apresentados na Tabela 4.2 podemos perceber que 

do pré para o pós-teste o GE saiu de 81 questões que não foram equacionadas 

para apenas 12. Também apresentou um decréscimo acentuado na quantidade 

de erros cometidos (70%) enquanto que no GC essa queda não foi muito 

acentuada(40%). É um indício que a atividade de intervenção serviu para 

despertar nesses alunos a necessidade de colocar em equação as situações 

problemas para então resolvê-las, além disso fez com que aparecesse os erros 

Tipo 3 e Tipo 4. A incidência crescente desses erros também indica que ainda 

persistem as dificuldades com as operações matemáticas necessárias à 

TESTES 
ERROS 

GE (32 alunos) GC(27 alunos) 
PRÉ INTER PÓS PRÉ INTER PÓS 

TIPO 1 81 25 12 65 47 19 

TIPO 2 8 5 5 9 9 6 

TIPO 3 0 4 8 1 12 17 

TIPO 4 0 2 2 0 1 3 

Total de erros 89 36 27 75 69 45 
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resolução das equações. No pós-teste o número de inconsistências caiu, visto 

que equacionar já era uma atividade possível para esses alunos. 

Quanto o GC pudemos observar os mesmos avanços, porém de forma 

mais discreta. O número de problemas não equacionados do pré para o pós-teste 

é proporcionalmente maior que no GE. 

Nessas resoluções identificamos estratégias diferentes nos dois grupos. 

Enquanto os alunos do GE apresentaram resoluções por procedimentos 

algébricos (codificando e decodificando) o GC apresentou mais procedimentos 

geométricos de resolução utilizando o método da balança seguido de 

procedimentos aritméticos. A Figura 4.5 mostra uma resolução desse tipo de um 

sujeito do GC, apresentada no pós-teste.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Resposta dada pelo sujeito S18 do GC ao pós-teste. 

 

A estratégia utilizada pelo aluno não inviabilizou solucionar a questão. São 

estratégias em que o princípio da equivalência surge a partir de uma situação 

onde o discurso não é fundamental para que entenda os conceitos envolvidos, no 

caso o princípio de equivalência das equações. Piaget (1973) afirma que a 

linguagem constitui uma condição necessária, mas nem sempre suficiente à 

compreensão das estruturas lógicas. 
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No nosso estudo, de acordo com Da Rocha Falcão (1993), por se tratar da 

aprendizagem de álgebra, que envolve princípios, conceitos, regras e 

procedimentos de modelização para a solução, onde procedimentos apenas 

aritméticos não facilitaria a resolução, percebe-se a importância da linguagem na 

construção desse conhecimento. 

Quanto ao GE, os resultados dos testes finais apontaram efeitos positivos 

da intervenção que criamos na formação do pensamento algébrico, onde as 

resoluções passaram a apresentar os erros dos Tipos 1, 3 e 4, que decorrem 

justamente da resolução algébrica de codificar e decodificar que passaram a 

utilizar.  

Apresentaremos na seção seguinte a análise das intervenções aplicadas 

ao GE e oportunamente ilustraremos as situações em que aparece os erros 

categorizados no Quadro 4.1 e então descreveremos cada um deles. 

 

 

4.2.2 Análise da primeira fase de intervenção 

 

Para realização da presente análise consideraremos os dados produzidos 

pelos vinte e seis alunos do GE que participaram dos cinco encontros destinados 

à codificação (CO), decodificação (DE), recodificação (R), redecodificação (RE) e 

discussão geral de problemas matemáticos do conteúdo equações. Os alunos 

foram arrumados em duplas e subdivididos em dois grupos, A e B, constituindo 

inicialmente sete duplas A e seis duplas B. No decorrer dos encontros alguns 

alunos faltaram e assim constituirão sujeitos de análise cinco duplas A e cinco 

duplas B, num total de vinte alunos.  

Chamaremos esses encontros de EN1(codificação de um problema), EN2 

(decodificação), EN3 (recodificação), EN4 (redecodificação) e EN5 (discussão 
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geral). Da mesma forma, chamaremos de EN6, EN7, EN8, EN9 e EN10 os 

encontros da segunda fase de intervenção, que repete essas mesmas etapas. 

O EN1 foi dedicado à codificação de um problema. Cada dupla recebeu um 

problema para ser codificado, que eram diferentes para os grupos A e B apenas 

no contexto, pois no encontro seguinte os grupos trocariam os problemas. 

Os alunos apresentaram resistências à atividade justificando que era nova 

para eles, que não estavam entendendo. Esperávamos uma aceitação maior, 

visto que se tratava de problemas intuitivos, como coloca Maginaet al. (2001), que 

figuram na vida cotidiana deles, antes mesmo de entrar na escola e que 

necessitam apenas da linguagem natural para resolvê-los. 

Durante a atividade explicamos aos alunos como deveriam realizar a 

codificação e sempre que possível respondíamos os questionamentos e dúvidas e 

procedemos algumas explicações coletivas quando percebíamos que as dúvidas 

se repetiam nas duplas. 

E assim procederam à codificação, criando códigos e legendas dos termos 

utilizados. Nesse processo de codificação identificamos estratégias e soluções 

diferenciadas, que categorizamos no Quadro 4.2. 

 
Quadro 4.2: Resultado das treze duplas na atividade de codificação 

 

Foram classificadas na categoria codificou com erro as soluções 

apresentadas pelos alunos que não continham nenhum tipo de código, nem 

legenda, que utilizou números ou apenas descreveu as operações que realizou. 

Essa categoria foi bastante incidente (69%) mas acreditamos que se justifica por 

ser o primeiro contato desses alunos com a linguagem algébrica nos problemas 

Descrição Quantidade de duplas 

Codificou com erro 9 

Codificou com sucesso 3 

Não codificou/Deixou em branco 1 
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matemáticos. E isso podemos perceber nos questionamentos de como fazer 

códigos ou quando insistiam em usar números na codificação. 

Classificamos na categoria codificou com sucesso aquelas respostas que 

apresentaram todos os passos para a resolução do problema sem erros de 

operação. Mesmo com alguma deficiência, principalmente na linguagem escrita 

(legendas, letras), classificamos três respostas como codificadas com sucesso. 

Exemplo dessa categoria é o código ilustrado na Figura 4.6 que também mostra a 

insegurança dos alunos em codificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Exemplo de codificação realizada pela dupla D2B. 

 

Nesse exemplo percebemos que a dupla sentiu necessidade de descrever 

as etapas e as operações que realizaram para solucionar o problema antes de 

criar o código. Um fato interessante foi a preocupação da dupla em não usar 

números, que era uma regra clara da codificação, fez com que os escrevesse por 
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extenso. Mas ao final criou um código, que não ficou muito claro, as ideias não 

estavam bem sistematizadas e organizadas.  

As duplas de forma geral não foram claras em suas legendas, 

apresentando dificuldades com a linguagem.  

A partir da análise das fichas das treze duplas participantes da primeira 

fase de intervenção percebemos erros no processo de codificação que não 

invalidaram suas produções. Considerando os resultados apresentados no 

Quadro 4.2, em que nove duplas codificaram com erro, apresentamos no Quadro 

4.3 uma classificação para os principais erros encontrados nessas fichas e a 

quantificação de ocorrência de cada um deles. 

Quadro 4.3: Classificação e quantificação dos erros apresentados na criação dos 
códigos 

 

 

No segundo momento, a decodificação, percebemos a dificuldade das 

duplas em decodificar os códigos criados pelos seus colegas de outra dupla. 

Como nove das treze duplas codificou com erros, sentimos a dificuldade das 

duplas em interpretar esses códigos, o que gerou resistências e muitos 

questionamentos. Oliveira (2004) também percebeu essa mesma dificuldade com 

as duplas de sua pesquisa, e atribuiu ao fato das justificações ainda não serem 

claras suficientes para produzir significados aos códigos criados, Argumentou 

também que tal fato pode ser decorrente da falta de discussões no espaço 

comunicativo da atividade, conforme coloca Lins (1999), além da falta de 

conhecimento dos objetos da álgebra, até então desconhecidos para esses 

alunos. 

Sem interferir na resolução, explicamos e esclarecemos as dúvidas e as 

duplas buscaram compreender e decodificar os códigos recebidos. Ao final 

Descrição dos erros Nº. Ocorrências 

Não equacionou 4 

Inconsistência na resolução 2 

Equacionou mas errou os cálculos 2 

Equacionou, acertou os cálculos, mas errou a resposta 1 
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sugeriram os ajustes às outras duplas, expondo o que não entendeu para que os 

autores dos códigos realizasse a correção na próxima etapa. 

No terceiro momento, a recodificação as duplas tiveram a oportunidade de 

ajustar os seus códigos, a partir das observações da outra dupla, principalmente 

pelas dificuldades sentidas em utilizar um código criado por outra dupla. Não 

houve muitas mudanças, pois as duplas não entendiam o que deveria mudar, 

acabaram criando um novo código, no caso das duplas que receberam um dos 

nove códigos criados com erros ou o que não codificou. Os erros surgiram, em 

sua maioria, em decorrência da necessidade de criação de um novo código, uma 

vez que o anterior não ajudou na resolução do problema. 

O Quadro 4.4 traz os resultados obtidos pelas duplas ao final da 

recodificação.  

 

Quadro 4.4: Resultado das onze duplas na atividade de recodificação 

 

Nesse momento tivemos uma perca de duas duplas devido a ausência de 

um dos componentes. Eles agruparam entre si, fizeram as atividades, mas não 

constituem sujeitos da pesquisa. 

Observamos no Quadro 4.4 que não houve avanços. Os mesmos três 

alunos que codificaram anteriormente, redecodificaram nesta fase. O avanço foi 

sentido na qualidade dos códigos das oito duplas que recodificaram com algum 

erro, mas que não inviabilizaram as suas produções, e na dupla que havia 

deixado em branco e agora codificou. Parece-nos que estava faltando a 

compreensão e a significação dos dados dos problemas, os objetos da álgebra, 

para então codificar melhor.  

Descrição Quantidade de duplas 

Recodificou com erro 8 

Recodificou com sucesso 3 

Não recodificou/Deixou em branco 0 
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Assim, o nosso principal objetivo para esta fase de redecodificação era 

torná-lo um espaço comunicativo de construção de significados para os objetos 

matemáticos (algébricos) envolvidos nos problemas com a evolução das 

legendas, como propõe Lins (1999), a partir da compreensão e boa utilização dos 

códigos. Quanto aos erros de algoritmo acreditamos que estes poderiam ser 

sanados com o tempo, com o processo de formalização da álgebra. 

O Quadro 4.5 traz os resultados obtidos pelas duplas ao final da 

redecodificação.  

 
 
Quadro 4.5: Resultado das onze duplas na atividade de redecodificação 

 

Percebemos avanços na redecodificação dos problemas, que atribuímos 

aos códigos refeitos e ajustados e também pelas discussões realizadas. 

Percebemos também que na tarefa de decodificar as duplas apresentavam 

menos resistências e questionavam menos, mostrando um maior domínio na 

resolução de problemas, do que na criação de códigos, o codificar. 

Os erros ainda permaneceram, mas em menor quantidade. Estes estavam 

principalmente nos algoritmos e nas operações, condizendo com nossas 

expectativas. Tais dificuldades podem estar associadas, da forma como 

prevíamos, à falta de vivência com os objetos da álgebra e a consequente 

dificuldade em significá-los. 

Da forma como planejamos, encerramos esta primeira fase de intervenção 

com uma discussão geral sobre as atividades realizadas, as dificuldades 

encontradas e os erros cometidos. Nosso objetivo era resolver problemas 

utilizando códigos. 

Descrição Quantidade de duplas 

Redecodificou com erro 7 

Redecodificou com sucesso 4 

Não redecodificou/Deixou em branco 0 
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Refizemos todas as etapas num problema exposto no quadro, discutindo a 

criação e a validade do código criado, buscando a participação e interação dos 

alunos na sua construção, utilização e, principalmente, na significação dos objetos 

matemáticos presentes no problema. 

Os alunos foram bem receptivos à atividade, tiveram espaço para 

manifestar suas insatisfações e ansiedades, como também o desejo de aprender. 

Alguns alunos defenderam os códigos como uma maneira interessante de 

resolver problemas. 

A seguir analisaremos os resultados da segunda e última fase da 

intervenção, que consistiu das mesmas etapas e com a mesma sistemática de 

aplicação das atividades. 

 

 

4.2.3 Análise da segunda fase de intervenção 

 

Para realização da segunda fase de intervenção consideraremos os dados 

produzidos pelos vinte e dois alunos do GE que participaram das cinco etapas, 

EN6, EN7, EN8, EN9 e EN10, conforme descrevemos anteriormente. O objetivo 

dessa segunda fase era construir um código único pra os problemas. 

Diante dos resultados da fase anterior no processo de codificação, 

achamos por bem realizar uma (pré) atividade de codificação no quadro, 

coletivamente, com o objetivo de sanar as dúvidas surgidas anteriormente. 

Propomos um problema e os alunos foram solicitados à participação para que 

criássemos um código único capaz de resolvê-lo com os dados do problema. 

Nesse processo de criação, cada código foi discutido quanto à sua 

validade, sua utilidade e se poderia ser diferente. Dessa forma chegamos a um 

código único para o problema proposto e então prosseguimos com as etapas 

planejadas. 
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Como as etapas de intervenção aqui se repetem vamos apenas relembrar 

a sistemática desses encontros. No EN6 propomos um problema para as duplas 

codificarem; no EN7 as duplas receberam os códigos criados para resolver o 

problema; no EN8 as duplas receberam seus códigos de volta para realizar os 

ajustes sugeridos; no EN9, com os códigos ajustados, as duplas resolveram o 

problema proposto. No EN8 uma aluna de uma das duplas transferiu de turno, e 

terminamos esta fase com dez duplas. 

Resumimos no Quadro 4.6 os resultados das dez duplas que participaram 

efetivamente das quatro etapas da segunda fase de intervenção. 

 
Quadro 4.6: Resultado das dez duplas na segunda fase de intervenção 

 

 

Classificamos na categoria não fez ou inconsistente as respostas deixadas 

em branco ou que apresentaram códigos e decódigos sem sentido. Foi o caso de 

uma dupla (D5B) que codificou com uma legenda sem sentido e com dados que 

não correspondia aos do problema proposto e outra dupla (D3A) que não 

decodificou o código recebido e não resolveu o problema. Mas nas etapas 

seguintes D5B decodificou com sucesso e D3A realizou com sucesso a 

recodificação. 

  

 
Categoria 

Etapas da Intervençâo 
Codificação  Decodificação Recodificação Redecodificação 

Com erro 4 3 3 2 

Com sucesso 5 6 7 8 
Não fez ou 
Inconsistente 1 1 0 0 
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Figura 4.10: Exemplo de atividade de decodificação com erro na operação. 

 

Da mesma forma como aconteceu na primeira fase da intervenção, foi na 

etapa de decodificação (e redecodificação) que as duplas obtiveram maior 

sucesso. Acreditamos que esses alunos ainda apresentam dificuldades na 

linguagem e na atribuição de significados as letras. O decodificar é resolver o 

problema, é utilizar um algoritmo, ação que eles consideram mais fácil, 

provavelmente por já terem vivenciado algum algoritmos de resolução de 

problemas. 

Comparando os resultados da primeira com a segunda fase de intervenção 

percebemos um crescimento em todas as etapas, principalmente na codificação 

que era o grande entrave da primeira fase. Parece-nos que nesse momento os 

alunos já estão pensando algebricamente, ao lidar naturalmente com incógnitas 

associadas aos dados, e que o pensamento algébrico já é uma realidade entre 

eles. 

A presente análise possibilitou a partir da categorização criada, verificar 

que os alunos já substituem o pensamento aritmético pelo pensamento algébrico. 

Atribuímos esse avanço às estruturas trabalhadas nos problemas da segunda 

fase de intervenção. Esses problemas têm estruturas mais complexas, com mais 

de uma operação, que dificulta a utilização somente do pensamento aritmético de 

realizar cálculos mais simples e direto. 
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Entendemos que o uso de estruturas mais elaboradas nos problemas 

favorece a introdução dos conceitos básicos da álgebra, como igualdade, 

incógnitas, representação, enquanto que as estruturas mais simples apenas 

reforçam o pensamento algébrico. Essa ideia é defendida por Da Rocha Falcão 

(1993) quando argumenta, fundamentado nas ideias de Vergnaud (1988), que 

não há necessidade de introduzir a álgebra para resolver problemas com 

estruturas mais simples, que podem ser resolvidos aritmeticamente. A álgebra 

com seus princípios, conceitos, regras, algoritmos e linguagem próprias possuem 

estruturas mais complexas que os procedimentos puramente aritméticos não dão 

conta, necessitam do pensamento algébrico que lhes dê significação. 
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CAPÍTULO V: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Este último capítulo da dissertação é dedicado às considerações finais do 

trabalho que, sabemos, não se encerra por aqui. 

O presente estudo teve como objetivo principal investigar os possíveis 

efeitos que uma intervenção de ensino, pautada numa atividade lúdica que 

intencionalmente criamos para a pesquisa, pode exercer sobre a compreensão 

dos conteúdos da álgebra elementar e sua linguagem. Especificamente 

pretendemos comparar como o aluno se apropria de tais conceitos, analisando as 

estratégias e as estruturas da linguagem algébrica utilizadas na construção 

desses conceitos. 

Face os objetivos propostos construímos a nossa questão de 

pesquisa:Qual o possível efeito que uma intervenção de ensino, pautada numa 

atividade lúdica, pode exercer sobre a compreensão dos conteúdos de álgebra e 

de sua linguagem por alunos do 7º. ano do Ensino Fundamental?, oportunamente 

tratada neste capítulo. 
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Caminho Percorrido 

Para termos subsídios para responder a essa questão traçamos um 

caminho, o qual começou por expor as motivações iniciais que nos inquietavam e 

que levaram à realização deste estudo. Essas eram resultados e vivências da 

nossa experiência docente e com as pesquisas realizadas já nos indicavam 

dificuldades dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental na compreensão 

dos conteúdos de álgebra. Baseadas nessas constatações buscamos pesquisas 

correlatas que discutiam questões inerentes às nossas inquietações iniciais, 

dentre elas a de Oliveira (2004), nossa inspiração inicial, evidenciamos os 

principais pontos e ajustamos às nossas intenções como forma de justificar o 

nosso estudo. 

Desse modo, a Apresentação deste estudo trouxe as nossas motivações 

iniciais, a problemática, os objetivos, a nossa questão de pesquisa e as 

justificativas inerentes ao tema escolhido.  

Identificado o nosso objeto de estudo, a álgebra, reservamos o Capítulo 1 

para trazermos as ideias teóricas sobre esse conteúdo e as indicações legais 

previstas nos PCN sobre a sua aprendizagem.  Nessa busca encontramos um 

grande número de pesquisas na Educação Matemática direcionadas para o 

estudo da referida dificuldade, como as pesquisas de Lins & Gimenez (2006), 

Keppke (2007) e Gil (2008). Nas leituras buscamos também as especificações do 

conteúdo Álgebra, os principais conceitos e as definições necessárias à 

elaboração e à análise do material aplicado aos sujeitos da pesquisa. 

O passo seguinte foi a realização de inúmeras leituras em busca de um 

referencial teórico para o nosso estudo e que pudesse indicar caminhos possíveis 

de encontrarmos respostas à nossa questão de pesquisa. Assim, identificamos a 

Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Duval (2004, 2007, 2009, 

2011) como base de sustentação e, de fato nos deu suporte para analisar a 

mobilização e a coordenação dos registros de representação e as questões 

relativas à linguagem. Duval e os estudos fundamentados em sua teoria nos 

auxiliaram na elaboração e na análise das dificuldades das questões e nas 
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respostas dadas aos instrumentos diagnósticos que elaboramos e aplicamos aos 

sujeitos da pesquisa. 

Na construção do Capítulo II da Fundamentação Teórica, contamos 

também com os pressupostos teóricos de Brousseau (1986) com sua Teoria das 

Situações Didáticas, uma vez que propomos uma situação adidática, a nossa 

intervenção de ensino. Respaldamos-nos também em outros estudos, dentro das 

teorias cognitivistas que faz uso a Educação Matemática, como o lúdico na visão 

de Piaget (1978) e de estudiosos que difundiram a sua teoria, a exemplo de Da 

Rocha Falcão (1993, 2003), Maginaet al. (2001) e Macedo et al. (2007).  

Ainda no segundo Capítulo trouxemos os resultados de algumas pesquisas 

correlatas, sejam as que utilizaram a Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica como aporte teórico ou as que utilizaram outros aportes mas tratam do 

mesmo tema do nosso estudo ou ainda que tem um caminho metodológico 

próximo ao nosso. 

É o caso do estudo correlato de Oliveira (2004), fundamentado nas ideias 

teóricas de Vergnaud (1996), que nos deu subsídios quanto à metodologia e 

quanto ao foco na aprendizagem de álgebra. Baseamos-nos na atividade que 

aplicou com alunos do 8º. Ano do Ensino Fundamental, com o mesmo objetivo de 

investigar a aprendizagem dos conceitos iniciais da álgebra, para elaborar e 

construir a sistemática de aplicação dos nossos testes diagnósticos e da 

intervenção de ensino. 

Além do estudo de Oliveira, outros estudos sobre o ensino e aprendizagem 

da álgebra nos subsidiaram, como Da Rocha Falcão (1993, 2003), Lins Lessa & 

Da Rocha Falcão (2005) e Filloy&Rojano (1984) que discutem sobre a aquisição 

da linguagem algébrica, a formação dos conceitos e do pensamento algébrico.  

Da Rocha Falcão (1993, 2003) nos subsidiou no que se refere à formação 

do pensamento algébrico, sobre a importância da álgebra nesse processo e na 

passagem da linguagem natural para a linguagem algébrica, da forma como 

objetivamos pesquisar. E os resultados de suas pesquisas corroboram com as 
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nossas análises e nos fundamentam, enquanto fontes de pesquisas com 

resultados já comprovados. 

Tendo realizado as reflexões teóricas necessárias, construímos o nosso 

estudo e adentramos o Capítulo III trazendo o percurso metodológico para atingir 

os objetivos traçados. Assim, delimitamos uma metodologia de aplicação e 

avaliação de instrumentos diagnósticos, com alunos do 7º. ano do Ensino 

Fundamental, sujeitos da nossa pesquisa.  

A pesquisa foi de natureza qualitativa, de caráter intervencionista e definida 

por Fiorentini e Lorenzato (2006) como quase-experimental, com o objetivo de 

descrever e interpretar os resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos 

diagnósticos, sendo três testes – pré, intermediário e pós – e duas etapas de 

intervenção, tendo como foco a aprendizagem.  

Investigamos alunos do 7º. Ano do Ensino Fundamental de uma escola da 

Rede Pública Estadual, onde aplicamos simultaneamente o pré-teste a 93 alunos 

de quatro turmas. Após essa etapa selecionamos entre as quatro turmas duas 

que continuaram na pesquisa e constituíram dois grupos: um grupo experimental 

(GE), onde aplicamos as etapas da nossa intervenção, e um grupo de controle 

(GC), que acompanhamos para estabelecer uma comparação das duas formas 

distintas de introduzir os conceitos iniciais da álgebra, de acordo com os objetivos 

traçados.  

Aplicamos simultaneamente aos dois grupos os três testes e intercalado a 

eles uma intervenção (para o GE), divida em duas fases. O GC continuou com as 

aulas habituais com a professora da turma, trabalhando com os mesmos 

conteúdos. Chegamos ao final da pesquisa com 20 alunos no grupo experimental 

e 22 alunos no grupo de controle. 

A atividade de intervenção consistia de uma atividade lúdica do tipo jogo 

que chamamos de CODERRÉ e foi elaborada com conteúdos de álgebra 

elementar, na forma de situações-problemas em linguagem natural e em 

linguagem algébrica, de acordo com o que prevê o currículo e a teoria de Duval 

sobre a introdução dos conteúdos de álgebra elementar no Ensino Fundamental.  
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O objetivo principal dos instrumentos diagnósticos e de intervenção era 

mapear as concepções dos alunos em relação aos conceitos iniciais de álgebra, 

sua linguagem e representação algébrica. Pretendíamos verificar a passagem da 

linguagem natural para a linguagem algébrica, os tratamentos e as conversões 

necessárias a essa passagem e a forma como o aluno atribui significados aos 

conteúdos algébricos. Com eles coletaremos os dados necessários, que foram 

analisados com vistas a responder a nossa questão de pesquisa. 

E assim chegamos ao Capítulo IV da Análise dos Resultados. Essa análise 

permitiu verificar o desempenho dos grupos participantes num panorama 

comparativo da evolução dos sujeitos, medida através dos instrumentos que 

aplicamos.  

 Nesta parte introdutória das nossas considerações refizemos o percurso 

da dissertação. A seguir apresentaremos pormenorizadas as análises dos testes 

e da intervenção, trazendo inicialmente os principais achados da pesquisa com o 

objetivo de responder à nossa questão de pesquisa e assim fazer reflexões sobre 

os resultados encontrados. Ao final traremos diretrizes e sugestões para próximos 

estudos. 

 

Os principais resultados 

Realizamos uma análise majoritariamente qualitativa das estratégias 

utilizadas pelos sujeitos, em que focamos os principais erros cometidos na 

resolução dos problemas propostos, categorizamos e assim observamos os seus 

ganhos cognitivos. Quantitativamente analisamos o desempenho dos alunos, 

através dos instrumentos diagnósticos que aplicamos e apresentamos em tabelas 

com o percentual de acertos às questões do teste. Não procedemos uma análise 

estatística desses dados e portanto não afirmaremos sobre diferenças 

significativas entre os desempenhos apresentados pelos grupos de alunos nos 

testes diagnósticos. 
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A análise quantitativa 

A análise do desempenho geral dos alunos nos instrumentos diagnósticos 

mostrou que os dois grupos, GE e GC, partiram de patamares muito próximos e 

baixos no pré-teste. Essa proximidade foi um fato interessante para as nossas 

análises, pois possibilitou evidenciar as diferenças nos outros testes. 

No teste intermediário observamos um crescimento nos dois grupos com 

uma superioridade do GE em relação ao GC. Esse crescimento significativo do 

GE atribuímos à aplicação da primeira fase da nossa intervenção. Tal fato se 

verificou também nos pós-teste onde essa diferença se acentuou mais. 

A evolução dos desempenhos dos grupos foi percebida por índices de 

acertos às questões, mas também pode ser notada nas estratégias utilizadas para 

resolver as questões dos testes. 

No pré-teste foram poucas as estratégias utilizadas, pois tivemos muitos 

testes em branco. Apenas 3,7% deles respondeu alguma questão e quando o fez 

foi de forma espontânea, por procedimentos aritméticos de sucessivas tentativas 

com operações básicas. Acreditamos que esse resultado refletia o conhecimento 

que os alunos tinham até então sobre problemas algébricos, ou seja, nenhuma 

vivência com os objetos matemáticos presentes nos problemas algébricos. 

No teste intermediário houve um avanço significativo do GE (de 3,7% para 

20%) nos acertos às questões enquanto que o GC ficou estagnado. Atribuímos tal 

resultado satisfatório do GE à aplicação da primeira fase da nossa intervenção, 

onde esses alunos tiveram oportunidade de entrar em contato com os conceitos 

algébricos e significá-los no contexto da resolução dos problemas propostos. 

Acreditamos que esses alunos do GE estavam num processo de formação do 

pensamento algébrico, da forma como coloca Da Rocha Falcão, mais avançado 

que os alunos do GC, que, acreditamos, não haviam produzidos justificações pra 

os objetos algébricos que também estavam trabalhando. 

No pós-teste houve praticamente uma inversão da situação anterior: 

enquanto o GE cresceu discretamente (de 20% para 20,8%) o GC avançou 
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bastante (de 3,6% para 12,1%), mesmo não sendo suficiente para superar o 

crescimento anterior do GE. Atribuímos tal crescimento do GC à consolidação do 

conteúdo em suas aulas com a professora da classe. Mas como não aplicamos 

métodos estatísticos não podemos precisar se essas diferenças são significativas 

ou não. Acreditamos também que esse intervalo entre um teste e outro foi o 

tempo necessário para iniciar a formação do pensamento algébrico nesses 

alunos. 

Quanto ao pequeno crescimento (ou estagnação) do GE nos números 

percentuais de acertos, entendemos como um direcionamento desse avanço para 

a qualidade das produções, uma melhora nas estratégias de resolução das 

questões. É o que discutiremos na seção seguinte, a análise qualitativa dos 

dados. 

Esses resultados expostos indicam que a intervenção de ensino com o uso 

da atividade lúdica CODERRÉ, construída com base na Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica, para a aprendizagem da álgebra, melhora o 

desempenho dos alunos do 7º. ano do Ensino Fundamental. 

 

A análise qualitativa 

Considerando que o foco do nosso estudo é o grupo experimental, onde 

aplicamos a nossa intervenção, para a análise qualitativa foram consideradas as 

produções, as resoluções, os erros cometidos e as estratégias utilizadas pelo 

grupo experimental na resolução das atividades de intervenção. O que não é 

excludente, uma vez que analisamos também as estratégias utilizadas pelos dois 

grupos na resolução dos instrumentos diagnósticos, como relatamos 

anteriormente. 

Nessa análise intergrupal, percebemos que o GE obteve um melhor 

desempenho quanto às estratégias algébricas de resolução dos problemas, 

enquanto que o GC teve melhor desempenho na resolução das equações em 

linguagem algébrica que poderiam ser resolvidas por procedimentos aritméticos 
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ou mesmo por algoritmos de resolução, como o “muda de lado, muda de sinal” 

que não se aplica a problemas que precisam ser equacionados antes de resolver, 

o processo de codificação. Assim, entendemos que, enquanto o GE atribuía 

significados aos objetos algébricos, utilizando conversões e tratamentos com a 

codificação e a decodificação, o GC realizava sucessivas operações de 

tratamento e calculavam o valor do termo desconhecido, sem, no entanto atribuir 

significados para o x do problema. 

Categorizamos os principais erros cometidos pelos alunos em suas 

produções e observamos que o GE apresentou uma tendência de crescimento, 

diminuindo consideravelmente a quantidade de erros cometidos (70%), 

principalmente nas questões de linguagem algébrica, enquanto que o GC 

continuou com índices altos de erros do tipo não equacionou, com uma queda de 

apenas 40% no total de erros cometidos. 

Analisando a intervenção de ensino, e, portanto,as produções dos alunos 

do GE, buscamos elucidar os erros, as estratégias, as conversões e os 

tratamentos, a formação do pensamento algébrico e a passagem da linguagem 

natural para a linguagem algébrica detectados nas resoluções dos problemas. O 

principal resultado dessa fase foi a queda na quantidade de erros cometidos, 

principalmente o erro de não equacionar. Chegamos ao final com nenhuma 

resposta do tipo inconsistente, ou seja, todas as duplas realizaram alguma 

codificação, demonstrando um maior comprometimento com a atividade, sendo 

que apenas duas delas codificou com erro. Percebemos também que a 

decodificação era uma etapa mais fácil que a codificação, por conta de 

dificuldades com a passagem da linguagem natural para a linguagem algébrica, 

acreditamos. De acordo como que define Duval (2009) sobre representações 

congruentes, existia alguma incongruência nesse processo de conversão de 

linguagens que dificultava a codificação e decodificação. 

A análise qualitativa possibilitou, a partir da categorização criada, verificar 

que os alunos já substituem o pensamento aritmético pelo pensamento algébrico. 

Atribuímos esse avanço às estruturas trabalhadas nos problemas da fase de 

intervenção. 
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Respondendo nossa questão de pesquisa 

Aliada e relacionada ao nosso objetivo está a questão de pesquisa que 

norteou o nosso estudo. Após a análise sistemática e interpretativa dos dados da 

pesquisa e de posse dos resultados buscaremos respondê-la a partir das 

argumentações feitas. Esperamos que, ao produzir, por meio da análise dos 

dados, uma resposta plausível para ela, estaremos atingindo o nosso objetivo. 

Nessa direção, retomamos a questão de pesquisa deste estudo, a saber: 

QUAL O POSSÍVEL EFEITO QUE UMA INTERVENÇÃO DE ENSINO, PAUTADA NUMA 

ATIVIDADE LÚDICA, PODE EXERCER SOBRE A COMPREENSÃO DOS CONTEÚDOS DE 

ÁLGEBRA E DE SUA LINGUAGEM POR ALUNOS DO 7º. ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL? 

 

Para analisar os efeitos da nossa intervenção sobre a aprendizagem da 

álgebra, com vistas a responder a questão de pesquisa, vamos inicialmente 

considerar os resultados do pós-teste e a análise qualitativa do desempenho dos 

alunos nas atividades de intervenção. 

Os dois grupos tiveram aulas sobre o conteúdo equações, o GC com a 

professora da classe e o GE com as intervenções. Após o pós-teste analisamos o 

desempenho de cada grupo e verificamos uma superioridade do GE tanto nas 

questões em linguagem natural quanto nas questões em linguagem algébrica. As 

estratégias utilizadas pelo GE também foram diferenciadas em relação às do GC. 

Nelas os alunos mostraram uma familiaridade maior com os objetos matemáticos 

que evidenciaram a formação do pensamento algébrico, o que não 

necessariamente se refletiu em acertos às questões, pois estes ainda cometeram 

alguns erros de operação. O pensamento aritmético ainda dominou as 

resoluções. 

Esses resultados nos levam a afirmar que a atividade de intervenção, o 

CODERRÉ, exerce influências sobre a compreensão dos conteúdos algébricos, 

no sentido de significar os seus objetos. Sabemos que ele por si só não daria 

conta da construção de significados para todos os objetos matemáticos 
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necessários à compreensão da álgebra, mas tornou-se um caminho eficaz e um 

aliado à sua aprendizagem. 

Tratamos o CODERRÉ como umjogo pelo seu caráter lúdico, apoiadas nas 

ideias de Piaget (1996). O propósito era analisá-lo e utilizá-lo como instrumento 

psicopedagógico para algo que é mais do que um jogo, é um instrumento de 

promoção do raciocínio em geral; da organização espaço temporal das ações, do 

planejamento e da “leitura” de uma realidade. (PIAGET, ibid, p. 8). 

E acreditamos que esse objetivo foi atingido, uma vezque oportunizou o 

aluno interiorizar as habilidades desenvolvidas e naturalmente transcender as 

regras e estratégias do jogo para a significação dos conceitos algébricos 

envolvidos, promovendo o raciocínio de fluir e organizar ideias ao lidar com a 

nova linguagem algébrica. E dessa forma contribuiu também para a apropriação 

da linguagem algébrica, o que podemos observar com a aplicação das atividades 

finais de intervenção, em relatos orais dos alunos. 

Quanto ao desempenho inferior dos alunos na resolução de problemas em 

linguagem natural atribuímos tal dificuldade à deficiência com a leitura e 

interpretação de textos, no caso os problemas, que não é nosso objetivo discutir, 

como também à dificuldade em realizar a conversão dos registros da linguagem 

natural para a linguagem algébrica, o equacionar, conforme coloca Duval (2009). 

Manipular letras para a criação dos códigos e recódigos tornou o trabalho 

manipulativo com as equações mais familiar a esses alunos, no entanto não foi 

suficiente para compreender o processo de conversão. 

Observando-se os resultados encontrados na análise geral das produções 

dos dois grupos, experimental e de controle, podemos concluir que a intervenção 

de ensino elaborada de acordo com a Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica para a aprendizagem da álgebra contribui para melhorar o desempenho 

dos alunos na resolução de problemas, sobretudo na manipulação de códigos, 

atribuindo-lhes significado enquanto objetos matemáticos necessários à 

compreensão dos conteúdos iniciais da álgebra. 
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Diante dos resultados obtidos e das constatações acreditamos que este 

estudo trará discussões pertinentes no campo da Educação Matemática. No 

entanto, enquanto educadoras com extensa vivência nesse nível de ensino, 

surgiram reflexões e questões que não foram respondidas pela própria limitação 

que demos à nossa pesquisa ou por se tratar de situações que surgiram no 

processo de busca de respostas às nossas indagações iniciais. Assim, 

entendemos que existem muito a ser explorado sobre a aprendizagem de álgebra 

e apresentaremos na seção seguinte temas para futuros estudos que 

acrescentem ou deem continuidade ao estudo que propomos. 

Sugestões para próximas pesquisas 

No decorrer da análise surgiram questionamentos que foram além dos 

nossos limites de pesquisa. E aqui traremos essas inquietações em forma de 

sugestões para novas pesquisas. E um questionamentos que surgiu foi o 

seguinte: 

QUAL A RELAÇÃO ENTRE AS DIFICULDADES COM A APRENDIZAGEM E O ENSINO DA 

ÁLGEBRA NO ENSINO FUNDAMENTAL, NA FORMA COMO ESTES CONTEÚDOS SÃO 

REPASSADOS AOS ALUNOS?  

ALEM DISSO, EM QUE ASPECTOS A PROPOSTA SEGUNDO A TEORIA DE DUVAL 

PROMOVE A APRENDIZAGEM DESSECONTEÚDO? 

 

Seria um estudo bem próximo ao nosso, mas com foco no ensino e 

buscando resultados de aprendizagem. Sabemos que os conceitos algébricos são 

os principais representantes do simbolismo e da linguagem algébrica. Discutir os 

processos cognitivos que estão presentes na introdução da álgebra na Educação 

Básica, na formação desses conceitos é importante. Mas, aliada a estas questões 

não podemos deixar de discutir também a prática docente no ensino deste 

conteúdo. Sabemos que a álgebra carrega em si um formalismo, que pode vir a 

influenciar a sua aprendizagem, por distanciar, muitas vezes, o problema da 

realidade e do interesse imediato do aluno.  

Assim, para responder a essa questão o estudo poderia ser realizado com 

foco no ensino, onde se observaria as estratégias pedagógicas utilizadas pelos 

professores na introdução da álgebra ao tempo que o grupo experimental teria 
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aulas de intervenção com o pesquisador. A pesquisa seria realizada também no 

7º. Ano do Ensino Fundamental, em uma unidade letiva em que se prevê para o 

conteúdo equações, que é o início da álgebra formal. Da mesma forma seriam 

duas turmas, uma onde o pesquisador assumiria as aulas da unidade e a outra 

continuaria com o professor da turma.  Assim compararia as duas formas de se 

introduzir os conceitos algébricos: da forma espontânea e habitual com o 

professor da turma com a forma intervencionista proposta na pesquisa, segundo o 

que prevê a Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Duval para o 

ensino da álgebra. E então poderia responder ao questionamento: Em que 

aspectos a proposta segundo a Teoria de Duval para o ensino da álgebra 

promove a aprendizagem? 

Uma segunda reflexão que nos surgiu diz respeito às origens das 

dificuldades com a aprendizagem da álgebra, já debatidas em estudos realizados. 

E assim constituiria a seguinte questão de pesquisa: 

EXISTE UM CAMINHO ESPECÍFICO PARA O PROCESSO DE GERAÇÃO, DIFUSÃO E 

MANUTENÇÃO DO CONHECIMENTO MATEMÁTICO, ESPECIFICAMENTE DA ÁLGEBRA?  

E, COMO AS TEORIAS FILOSÓFICAS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PODEM AJUDAR NA 

COMPREENSÃO DESSAS DIFICULDADES E ASSIM PROPOR SOLUÇÕES? 

 

A hipótese inicial seria que a origem dessas dificuldades está na falta de 

estrutura lógica, além de outros fatores, que subsidie o aluno e lhe dê condições 

de compreender as estruturas algébricas, facilite sua compreensão e que propicie 

uma relação do novo conhecimento com o seu contexto, perspectivando um 

futuro. Assinala D’Ambrosio (2009, p. 80) que “o grande desafio para a educação 

é pôr em prática hoje o que vai servir para o amanhã." É essencial que a escola 

não apenas estimule a aquisição como também promova a organização, a 

geração e a difusão do conhecimento vivo, integrado nos valores da sociedade e 

nas expectativas dos alunos. 

Pensamos que este estudo pudesse ser aplicado simultaneamente aos três 

anos finais do Ensino Fundamental – 7º. ano, 8º. ano e 9º. ano – como forma de 

verificar a introdução (7º. Ano) e a manutenção (8º e 9º. Anos) desse 

conhecimento  nos anos seguintes. Seriam analisadas as produções dos alunos 
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referentes aos conteúdos de álgebra sem nenhuma intervenção do pesquisador, 

com foco apenas nas suas produções. E, fundamentado nas Teorias Filosóficas 

da Educação, buscaria respostas na Lógica para as dificuldades apresentadas 

por esses alunos, em cada ano pesquisado, de acordo com a fase de estrutura 

lógica em que esse aluno se encontra. 

Essas são tarefas para pesquisas futuras, que surgiram a partir das 

reflexões deste estudo. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Pré-Teste 

 

Nome:___________________________________ Idade_____ Data: ___/___/___ 

 

Questões: 

1) Nas equações abaixo alguns números estão representados por letras. 
Descubra o valor de cada letra, deixando registrando todos os cálculos 
necessários: 

a) 6.A + 92 = 152 

Cálculos: 

 

 

Resposta: _________________ 

b) 8.G + 2 = 6.G + 10 

Cálculos: 

 

 

 

Resposta: _________________ 
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c) 

.�



 + 20 – 

�

�
 = 50 –  

.�


 

Cálculos: 

 

 

 
 

Resposta: _________________ 

 

d) 3.(M + 2) – 2.M = 5 . (6 – 2)  

Cálculos: 

 

 

 

 

Resposta: _________________ 

 

2) Resolva os problemas abaixo, deixando registrando todos os cálculos 
necessários à resolução: 

a) Pensei em um número. Multipliquei por 7. Subtraí 38 e o resultado deu 88. 
Descubra que número pensei 

Cálculos: 

 

 

 
 

Resposta: ____________________ 
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b) Tia Eliene tem o triplo da idade da sua sobrinha Patrícia. Se a soma das 
idades das duas é 36, então qual é a idade de Patrícia? 

Cálculos: 

 

 

 

 

Resposta:____________________ 

 

c) Henrique, Gabriel e Fabrício colecionam figurinhas. Henrique tem 5 
figurinhas a menos que Gabriel e Fabrício tem a metade do número de 
figurinhas de Gabriel. Sabendo que eles têm 40 figurinhas ao todo, quantas 
figurinhas tem Fabrício? 

Cálculos: 

 

 

 

Resposta: __________________ 

 

d) A banda TRIO é formada pelos irmãos Tiago, Rodrigo e Otto, cujas idades 
somam 87 anos. Rodrigo tem 7 anos a mais que a idade de Otto. Tiago tem 9 
anos a menos que o dobro da idade de Rodrigo. Qual a idade, em anos, de 
cada um deles? 

Cálculos: 

 

 

 

Resposta: __________________ 
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Apêndice B – Teste Intermediário 

 

 

 

Nome: ____________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

Questões: 
1) Nas equações abaixo alguns números estão representados por letras. 

Descubra o valor de cada letra, deixando registrando todos os cálculos 
necessários: 
 
a) 3X + 12 = 96 

Cálculo 

 

 

 

 

Resposta: _________________ 

 

b) 4X + 3 = X + 6 

Cálculo 

 

 

        

 

Resposta: _________________ 

c) 
�


– 
�



 = 

�


 

Cálculo 

 

 

 

 

Resposta: _________________ 
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2) Resolva os problemas abaixo, deixando registrando todos os cálculos 
necessários à resolução: 
 
a) Joana tem 15 anos a menos que o triplo da idade de tem o triplo da idade 

da sua sobrinha Patrícia. Se a soma das idades das duas é 36, então qual é a 
idade de Patrícia? 
Cálculo 
 
 
 
 
 

 
Resposta: ____________________ 

 
b) Pensei em um número. Multipliquei por 5. Subtraí 42 e o resultado deu 3. 

Descubra que número pensei. 

Cálculo  
 
 
 
 
 

 
Resposta:____________________ 

 
c) Rodrigo, Pietro e Gustavo colecionam figurinhas. Rodrigo tem 5 figurinhas a 

menos que Gustavo e Pietro tem o dobro do número de figurinhas de 
Gustavo. Sabendo que eles tem 35 figurinhas ao todo, quantas figurinhas tem 
Rodrigo? 

Cálculo 

 

 

 

 

 

Resposta: __________________ 
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Apêndice C – Pós-Teste 

 

 

Nome: ____________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

Questões: 
3) Nas equações abaixo alguns números estão representados por letras. 

Descubra o valor de cada letra, deixando registrando todos os cálculos 
necessários: 
 
a) 6X + 12 = 60 

Cálculo 

 

 

 

 

Resposta: _________________ 

 

b) 6X – 4 = X + 6 

Cálculo 

 

 

        

 

Resposta: _________________ 

c) 
��


– 
�



 = 

�


 

Cálculo 

 
 

 

 

Resposta: _________________ 
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4) Resolva os problemas abaixo, deixando registrando todos os cálculos 
necessários à resolução: 

 

a) Tia Joana tem o triplo da idade da sua sobrinha Patrícia. Se a soma das 
idades das duas é 32, então qual é a idade de Patrícia? 

Cálculo 
 
 
 
 
 
 
 

Resposta: ____________________ 
 

b) Pensei em um número. Multipliquei por 7 e depois subtraí 38. O resultado 
deu 11. Descubra que número pensei. 

Cálculo  
 
 
 
 
 
 
 

Resposta:____________________ 
 
c) Henrique, Gabriel e Fabrício colecionam figurinhas. Henrique tem 5 

figurinhas a menos que Gabriel e Fabrício tem a metade do número de 
figurinhas de Gabriel. Sabendo que eles tem 20 figurinhas ao todo, quantas 
figurinhas tem Fabrício? 

Cálculo 

 

 

 

 
 

Resposta: __________________ 
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Apêndice D – Intervenção: 1ª. Fase 

 
 
 
 
Nomes: _________________________e  __________________________ 
 
 
Atividade de Intervenção – Fase I – Grupo A – 1º. Encontro 
 
 

Vocês estão recebendo esta atividade com um problema para ser resolvido (Folha 
1) e uma folha em branco (Folha 2), e deverão seguir as seguintes orientações: 

_ Leiam atentamente o problema proposto e tentem resolvê-lo. Registrem todos 
os cálculos que utilizarem e a solução encontrada nesta folha (Folha 1). 

_ Sem utilizar números, criem códigos que facilitem a resolução deste problema 
ou de outro semelhante ao que vocês responderam e registrem na folha em 
branco (Folha 2). 

_ Mantenham o sigilo para que as outras duplas não vejam o código criado por 
vocês. 

 

Problema: 
 
Os amigos Zé, Ana, Peu, Mila e Téo juntaram suas economias e foram juntos 

lanchar. A conta deu um total de 35 reais e cada um contribuiu igualmente. 

Ana disse que com o dinheiro que tinha foi possível pagar a sua parte e 

ainda lhe sobrou 7 reais. Quanto dinheiro Ana tinha? 

 
  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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Nomes: _________________________e  __________________________ 
 
 
 
Atividade de Intervenção – Fase I – Grupo B – 1º. Encontro 

 

Vocês estão recebendo esta atividade com um problema para ser resolvido (Folha 
1) e uma folha em branco (Folha 2), e deverão seguir as seguintes orientações: 

_ Leiam atentamente o problema proposto e tentem resolvê-lo. Registrem todos 
os cálculos que utilizarem e a solução encontrada nesta folha (Folha 1). 

_ Sem utilizar números, criem códigos que facilitem a resolução deste problema 
ou de outro semelhante ao que vocês responderam e registrem na folha em 
branco (Folha 2). 

_ Mantenham o sigilo para que as outras duplas não vejam o código criado por 
vocês. 

 

Problema: 
 
Cristina foi a uma livraria para comprar quatro cadernos iguais para os seus 

filhos. O total da conta foi de 40 reias. Como os seus filhos recebem 

mesada, cada um deveria pagar o seu caderno. João, o filho mais velho, 

pagou o seu caderno e ainda lhe sobrou 7 reais. Que quantia de dinheiro 

João tinha? 

 
 
 
 

  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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Nomes: _________________________e  __________________________ 
 
 

Atividade de Intervenção – Fase I – Grupo A – 2º. Encontro 

 

Vocês estão recebendo um problema (Folha 3), um folha com um “código” criado 
pelos seus colegas e deverão seguir as seguintes orientações: 

_ Leiam atentamente o problema proposto e tentem resolvê-lo utilizando o código 
criado pelos seus colegas. Registrem todos os cálculos que utilizarem e a 
solução encontrada e também as dificuldades encontradas para a sua 
resolução. Utilizem esta folha (Folha 3). 

_ Mantenham o sigilo para que as outras duplas não vejam a resolução de vocês. 

 

Problema: 
 
Cristina foi a uma livraria para comprar quatro cadernos iguais para os seus 

filhos. O total da conta foi de 40 reias. Como os seus filhos recebem 

mesada, cada um deveria pagar o seu caderno. João, o filho mais velho, 

pagou o seu caderno e ainda lhe sobrou 7 reais. Que quantia de dinheiro 

João tinha? 

 
  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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Nomes: _________________________e  __________________________ 
 
 

Atividade de Intervenção – Fase I – Grupo B – 2º. Encontro 

 

Vocês estão recebendo um problema (Folha 3), um folha com um “código” criado 
pelos seus colegas e deverão seguir as seguintes orientações: 

_ Leiam atentamente o problema proposto e tentem resolvê-lo utilizando o código 
criado pelos seus colegas. Registrem todos os cálculos que utilizarem e a 
solução encontrada e também as dificuldades encontradas para a sua 
resolução. Utilizem esta folha (Folha 3). 

_ Mantenham o sigilo para que as outras duplas não vejam a resolução de vocês. 

 

Problema: 
 
Os amigos Zé, Ana, Peu, Mila e Téo juntaram suas economias e foram juntos 

lanchar. A conta deu um total de 35 reais e cada um contribuiu igualmente. 

Ana disse que com o dinheiro que tinha foi possível pagar a sua parte e 

ainda lhe sobrou 7 reais. Quanto dinheiro Ana tinha? 

 
  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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Nomes: _________________________e  __________________________ 
 
 

Atividade de Intervenção – Fase I – Grupo A – 3º. Encontro 

 

Vocês estão recebendo o problema do nosso primeiro encontro, o “código” criado 
por vocês anteriormente e uma folha em branco (Folha 5) e deverão seguir as 
seguintes orientações: 

_ Leiam mais uma vez o problema proposto e, pensando em como resolvê-lo, 
procurem melhorar o código inicialmente criado, fazendo os ajustes que 
acharem necessários.  

_ Registrem esse “código” com os devidos ajustes na folha em branco (Folha 5). 

_ Mantenham o sigilo para que as outras duplas não vejam os seus registros. 

 

Problema: 
 

Os amigos Zé, Ana, Peu, Mila e Téo juntaram suas economias e foram juntos 

lanchar. A conta deu um total de 35 reais e cada um contribuiu igualmente. 

Ana disse que com o dinheiro que tinha foi possível pagar a sua parte e 

ainda lhe sobrou 7 reais. Quanto dinheiro Ana tinha? 

 
 
  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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Nomes: _________________________e  __________________________ 
 
Atividade de Intervenção – Fase I – Grupo B – 3º. Encontro 

 

Vocês estão recebendo o problema do nosso primeiro encontro, o “código” criado 
por vocês anteriormente e uma folha em branco (Folha 4) e deverão seguir as 
seguintes orientações: 

_ Leiam mais uma vez o problema proposto e, pensando em como resolvê-lo, 
procurem melhorar o código inicialmente criado, fazendo os ajustes que 
acharem necessários.  

_ Registrem esse “código” com os devidos ajustes na folha em branco (Folha 5). 

_ Mantenham o sigilo para que as outras duplas não vejam os seus registros. 

 

Problema: 
 
Cristina foi a uma livraria para comprar quatro cadernos iguais para os seus 

dois filhos. O total da conta foi de 40 reias. Como os seus filhos recebem 

mesada, cada um deveria pagar o seu caderno. João, o filho mais velho, 

pagou o seu caderno e ainda lhe sobrou 7 reais. Que quantia de dinheiro 

João tinha? 

 
 

 

  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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Nomes: _________________________e  __________________________ 
 
 

Atividade de Intervenção – Fase I – Grupo A – 4º. Encontro 

 

Vocês estão recebendo um problema, o “código” criado pelos seus colegas, uma 
folha em branco (Folha 7), e deverão seguir as seguintes orientações: 

_ Leiam atentamente o problema proposto e procurem resolvê-lo utilizando o 
“código” criado.  

_ Registrem os cálculos necessários e a solução do problema na folha em branco 
(Folha 7). 

_ Mantenham o sigilo para que as outras duplas não vejam os seus registros. 

 

Problema: 

 
Para o lanche da tarde esportiva os amigos do time juntaram suas 

economias e compraram 25 cachorros quentes e 10 litros de refrigerantes 

em embalagens de 2,5 litros cada. Gastaram no total 64 reais. Se cada 

cachorro quente custou 2 reais, quanto custou cada embalagem de 

refrigerante? 

 
 
 
  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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Nomes: _________________________e  __________________________ 
 
 

Atividade de Intervenção – Fase I – Grupo B – 4º. Encontro 

 

Vocês estão recebendo um problema, o “código” criado pelos seus colegas, uma 
folha em branco (Folha 7), e deverão seguir as seguintes orientações: 

_ Leiam atentamente o problema proposto e procurem resolvê-lo utilizando o 
“código” criado.  

_ Registrem os cálculos necessários e a solução do problema na folha em branco 
(Folha 7). 

_ Mantenham o sigilo para que as outras duplas não vejam os seus registros. 

 

Problema: 

 
Para o lanche da turma do vôlei os jogadores fizeram uma “vaquinha” e 

compraram 30 salgados e 10 litros de refrigerantes em embalagens de 2,5 

litros cada. Gastaram no total 74 reais. Se cada salgado custou 2 reais, 

quanto custou cada embalagem de refrigerante? 

 
 
 
  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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Apêndice E – Intervenção: 2ª. Fase 

 
 
 
 
Nomes: _________________________e  __________________________ 
 

 

Atividade de Intervenção – Fase II – Grupo A – 3º. Encontro 

 

Realizamos atividades de Codificação de problemas, usando letras e formando 
um código único capaz de resolvê-los. 

Agora que vocês já sabem codificar, tem escrever um código único para o 
problema abaixo. 

 

Problema: 

 
Para o lanche da tarde esportiva os amigos do time juntaram suas 

economias e compraram 15 cachorros quentes e 10 caixas de suco de 1 litro 

cada. Gastaram no total 65 reais. Se cada cachorro quente custou 2 reais, 

quanto custou cada caixa de suco? 

 
 
  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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Nomes: _________________________e  __________________________ 
 
 

Atividade de Intervenção – Fase II – Grupo B – 3º. Encontro 

 

Realizamos atividades de Codificação de problemas, usando letras e formando 
um código único capaz de resolvê-los. 

Agora que vocês já sabem codificar, tem escrever um código único para o 
problema abaixo. 

 

Problema: 

 
Para o lanche da turma do vôlei os jogadores fizeram uma “vaquinha” e 

compraram 20 salgados e 9 caixinhas de suco. Gastaram no total 78 reais. 

Se cada caixinha de suco custou 2 reais, quanto custou cada salgado? 

 
 
 
 

  

D____  S_____ 

FOLHA____ 
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APÊNDICE F - TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO e de uso de imagem e voz 

Prezado(a) Senhor(a), 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), na pesquisa 

“Construindo significados para o x do problema” que tem como objetivo 

investigar os efeitos de uma intervenção de ensino na aprendizagem da Álgebra, 

a fim de ajudar o aluno na aprendizagem dos seus conceitos iniciais. 

Você terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre alguma questão, bem como 

para desistir de participar da pesquisa no momento que desejar, mesmo depois 

de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma 

forma. Caso desista, basta avisar o(s) pesquisador(es) e este termo de 

consentimento será devolvido. Como responsáveis por este estudo, temos o 

compromisso de manter em segredo os dados pessoais e confidenciais. 

Informamos que o resultado deste estudo poderá contribuir com a aprendizagem 

de Matemática e os documentos serão guardados pelo pesquisador por um 

período de cinco anos, após esse prazo serão incinerados. 

Assim, se está claro para o senhor(a) a finalidade da pesquisa e se concorda em 

participar, pedimos que assine este documento, que será enviado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos – CEP/UESC, órgão responsável 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de toda pesquisa que 

envolva seres humanos, que situa-se no Campus Soane Nazaré de Andrade, 

Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro: Salobrinho, Torre Administrativa - 3° andar, 

CEP: 45662-900, Ilhéus-Bahia, com horário de funcionamento de segunda a 

sexta-feira das 8:00 às 12:00h e 13:30 às 16:00h, Fone: (73) 3680-5319. E-

mail: cep_uesc@uesc.br e cep_uesc@yahoo.com.br. 

No caso de responsável não-alfabetizado, pedimos que seja colocada a 
impressão digital no espaço da assinatura, após lido e assinado a rogo por uma 
pessoa de sua confiança.  

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração. 

  
_______________________________________________         
Márcia Azevedo Campos - marciazevedo70@hotmail.com 
Rua P, 136 – Boa Vista -V.Conquista/BA (77)9148-2034           

 
_______________________________________________ 
Sandra Pinto Magina - sandramagina@gmail.com 
Rod.Jorge Amado, Km 16 - Salobrinho - Ilhéus/BA 
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Eu,______________________________________,RG nº: _________________, 

autorizo meu/minha filho(a) __________________________________ a participar 

da pesquisa “Construindo significados para o x do problema” como 

voluntário(a), sob a responsabilidade da professora/pesquisadora Márcia Azevedo 

Campos e sob supervisão da Profª. Dra. Sandra Maria Pinto Magina, professora 

da UESC, orientadora da pesquisa. 

Estou ciente do objetivo desta pesquisa em que meu filho(a) participará, em sala 

de aula e horário normal da escola, de atividades de matemática propostas com o 

objetivo de ajudá-lo na apropriação dos conceitos de álgebra. Estou ciente ainda 

de que nesses momentos a produção escrita do meu filho(a) poderá ser 

fotografada sem que seu rosto apareça e da mesma forma sua voz poderá ser 

gravada. Sei ainda que todas as atividades que meu filho(a) realizar nessas aulas 

serão recolhidos pela pesquisadora para posterior análise. Estou sabendo, por 

fim, que o anonimato de meu filho(a) será preservado e que essas atividades, 

embora venham a contribuir para que meu filho(a) adquira mais conhecimentos 

matemáticos, não serão utilizadas como avaliação escolar, isto é, mesmo que 

erre na realização das atividades isso não acarretará em uma nota insuficiente na 

escola. Estou esclarecido que posso pedir mais esclarecimentos sobre esse 

projeto a qualquer momento. Estou ciente também que não poderei requerer 

nenhum tipo de remuneração e/ou indenização quer seja em nome próprio e/ou 

do meu/minha filho(a) em razão da pesquisa. 

Vitória da Conquista, ____ de _____________ de 20__.     

 

______________________________________ 

Assinatura ou impressão digital 
 

________________________________________ 
Testemunha 1 (em caso de responsável iletrado) 

 
________________________________________ 
Testemunha 2 (em caso de responsável iletrado) 
 

OBS.: Este documento será obtido em duas vias (uma para o responsável e outra 
para o pesquisador) e impresso em folha única, frente e verso. 
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APÊNDICE G: Carta de anuência da escola 

 

_______________________________ , _____ de ____________ de 20___. 

 

Ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC 

 

Senhor (a) Coordenador (a) do CEP – UESC 

 

Eu, __________________________________________________, diretor(a) 

responsável pela Escola  ________________________________________ 

conheço o protocolo de pesquisa intitulado “Construindo Significados para o x 

do problema”, que tem como objetivo principal investigar a aprendizagem dos 

conceitos iniciais de Álgebra no 7º. Ano do Ensino Fundamental, desenvolvida 

pela pesquisadora Márcia Azevedo Campossob supervisão da professora Dra. 

Sandra Maria Pinto Magina, professora do Programa de Pós Graduação em 

Educação Matemática da UESC, e concordo com a sua realização nesta Unidade 

Escolar, no ano letivo de 2014, em data a combinar, após a apresentação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido devidamente preenchido e assinado 

pelas partes. 

Informo ainda que o início desta pesquisa só poderá ocorrer a partir da 

apresentação da Carta de Aprovação deste Comitê. 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Diretor(a) 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A – Pré-Teste de Oliveira(2004) 

 

 

Nome: __________________________________ Série : _______ Idade_______  

 

Questões: 

Descubra o valor de cada letra (Faça TODAS as contas no papel) 

a) 7 x N + 33 = 152 

 

b) 8 x M + 2 = 6 x M + 10 

 

c) 12 x M – 41 – 3 x M = 
��

�
 – 5 x M 

 

d) 
�	�	�

�
 + 20 – 

��

�
 = 50 –

�	�	�

�
 

 

e) 3 x (A + 13) – 2 x A = 5 x ( 10 – A) + 19 
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Agora resolva estes problemas (Não esqueça de fazer todas as contas no papel): 

1) Tia Marina é madrinha de batismo de Alessandra, uma garota muito simpática. 

Tia Marina tem 7 anos a menos que o triplo da idade Alessandra. Se a soma das 

idades das duas é de 37 anos, então qual é a idade de Alessandra? 

 

 

 

2) André joga duas partidas no videogame. Joga uma primeira e depois uma 

segunda. Na segunda partida ele perde 126 pontos. Depois dessas duas partidas 

ele verificou que havia ganhado 237 pontos no total. O que aconteceu na 

primeira partida? Ele ganhou ou perdeu? Quanto? 

 

 

 

3) Pensei em um número. Multipliquei por 7. Subtraí 49. Deu 112. Descubra o 

número que pensei. 

 

 

 

4) Três sócios vão dividir o lucro de uma empresa, que foi de R$ 897,00, 

proporcionalmente à quantia que cada um investiu. Mário vai receber o triplo de 

Joaquim e Paulo receberá R$ 123,00 a menos que Joaquim. Quanto receberá 

cada sócio? 

 

 

 

5) A “JJR” é uma banda formada pelos amigos João, Júlia e Renato, cujas idades 

somam 87 anos. Júlia tem 7 anos a mais que a metade da idade de Renato e 

João, 9 anos a menos que o dobro da idade de Júlia. Quantos anos tem cada um 

deles? 

 


