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RESUMO 
 

 

O ensino de álgebra nos três últimos anos do Ensino Fundamental tem se 

reduzido a um momento destinado ao treino e à fixação de regras e procedimentos 

algébricos. Ao que parece, os livros didáticos corroboram com essa visão do ensino de 

álgebra. Por outro lado, sabemos que no livro didático estão presentes algumas 

intenções didáticas “legitimadas”, de certa forma, por todos aqueles que participam do 

processo de ensino. Ao professor, que muitas vezes só possui o livro didático como 

material para preparar as suas aulas, cabe transformá-lo no saber que será ensinado na 

sala de aula. 

A álgebra é uma ciência ensinada predominantemente na escola e é relevante 

para capacitar os sujeitos a compreender o desenvolvimento científico e tecnológico 

atual. Por isso, parece-nos que o ensino de álgebra nos 7º, 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental deveria contribuir para a construção de um pensamento algébrico, 

superando as práticas rotinizadas. 

Assim, o objetivo do nosso trabalho é analisar de que modo os livros didáticos 

desse nível de ensino permitem a construção do pensamento algébrico. Ou seja, 

investigar o percurso de didatização da álgebra no Ensino Fundamental ou, mais 

propriamente, nos livros didáticos. 

Para essa análise utilizamos a Teoria da Transposição Didática e a Teoria 

Antropológica do Didático, propostas por Yves Chevallard. Essas teorias propiciaram 

uma análise mais aprofundada sobre os materiais e também demonstram ser uma 

ferramenta consistente para auxiliar o professor na sua prática pedagógica.  

Analisamos três materiais pedagógicos: dois livros didáticos, que vieram da lista 

de livros aprovados no PNLD-2011 e o Caderno elaborado pelo governo do Estado de 

São Paulo proveniente da proposta São Paulo Faz Escola. 

Com essas análises conseguimos perceber que a programabilidade do saber 

legitimada pela noosfera impossibilita muitas inovações na didatização referente ao 

ensino de álgebra, e que alguns livros ainda mantêm o ensino de álgebra voltado para o 

treino de procedimentos e resoluções. Por outro lado, também conseguimos encontrar 

outros percursos de didatização nos quais está presente um ensino voltado para o 

desenvolvimento do pensamento algébrico.  

 

Palavras chaves: ensino de matemática, ensino de álgebra, pensamento 

algébrico, Transposição Didática, Teoria Antropológica do Didático, livro didático. 
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ABSTRACT 
 

 

The teaching of algebra in the last three years of elementary school has been 

reduced to a point aimed at training and to set rules and algebraic procedures. 

Apparently, textbooks corroborate this view of teaching algebra. On the other hand, we 

know that in the textbook are didactic intentionalities, in a way, to all who participate in 

the teaching process. In the teacher, who often only have the textbook and material to 

prepare their lessons, will lie the responsability to turn it in the  knowledgment which 

will be taught in the classroom. 

Algebra is a science predominantly taught in the school and it is relevant to 

enable the students to understand the current technological and scientific development. 

Therefore, it seems that the teaching of algebra in 7th, 8th and 9th grades of elementary 

school should contribute to the construction of an algebraic thinking, overcoming the 

routinized practices. 

The objective of our work is to analyze how that grade level books allow the 

construction of algebraic thinking. In other words, to investigate the route of 

didactization algebra in elementary school or, more properly, in textbooks. 

For this analysis, we will use the theories of Didactic Transposition and 

Anthropological Theory of Didactic proposed by Yves Chevallard. These theories 

provided a deeper analysis of the materials and also prove to be a consistent tool to 

assist teachers in their teaching. 

We analyze three teaching materials: two textbooks, which came from the list of 

approved books in PNLD-2011 and the Booklet prepared by the state government of 

São Paulo from the proposed “São Paulo Faz Escola”. 

With this analysis we can see that the programmability of knowledge legitimized 

by the noosphere prevents many innovations in didactization concerning the teaching of 

algebra and some books still keeps teaching algebra facing the training procedures and 

resolutions. On the other hand, we did find other paths of didactization in which an 

education directed to the development of algebraic thinking prevails. 

 

 

Keywords: teaching math, teaching algebra, algebraic thinking, Didactic 

Transposition, Anthropological Theory of Didactic, textbook. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

1.1. Introdução e Justificativa 

 

 

Em nossa prática docente acompanhamos, ao longo dos anos, uma deficiência no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática
1
, em especial da álgebra

2
. Cada vez 

mais encontramos alunos que não entendem o que fazem e não compreendem os 

cálculos algébricos. Muitos acabam decorando por repetição os mecanismos, porém não 

sabem o significado do que fazem e, muito menos, por que fazem. Isso pode gerar 

alunos que conhecem várias regras ou ferramentas matemáticas, mas não sabem como 

utilizá-las em situações fora da sala de aula ou mesmo em problemas distintos daqueles 

nas quais foram (supostamente) aprendidas (Castro-Filho, Freire e Paschoal, 2003; 

Castro-Filho, Freire e Cabral, 2004; Castro-Filho, De Macêdo, Freire e Leite, 2005).  

Trabalhando com os cursos de Licenciatura em Matemática, Engenharias e 

Tecnologias, em instituições públicas e privadas desde 2000, temos percebido 

frequentemente grandes dificuldades dos alunos em relação à aprendizagem da álgebra. 

Como consequência dessa deficiência, são criadas, em alguns cursos de Ensino 

Superior, e administradas no 1º semestre, disciplinas destinadas a retomar técnicas e 

conceitos estudados nos Ensinos Fundamental e Médio; em alguns casos, a disciplina é 

chamada de “Fundamentos de Matemática Elementar”. 

 

 

 

____________________________ 

1
 Em Silva (2008) são apresentados dados estatísticos do desempenho dos alunos em Matemática no 

SAEB-2003. 
2
 Ribeiro (2001) analisa o desempenho de alunos do Ensino Fundamental em álgebra, com base em dados 

do SARESP. 
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Verificamos, por exemplo, que os alunos, com certa frequência, não relacionam 

os produtos notáveis com as potências; não entendem o que significa a fatoração de 

polinômios; muitos têm dificuldade em resolver equações de 1º grau. A maioria só 

consegue resolver a equação de 2º grau pela chamada fórmula de Bhaskara e, ainda 

assim, não tem certeza da ordem de resolução das operações, levando ao erro em muitos 

exercícios. Percebemos que eles operam razoavelmente bem com a aritmética, mas não 

relacionam essas operações e suas propriedades com as operações algébricas, por isso, 

acabam resolvendo as operações algébricas a partir de regras sem significado para eles.  

O que conseguimos observar em nossa prática de ensino é que, mesmo os alunos 

tendo um estudo centrado no treino dessas regras, este treino não está sendo suficiente 

para que eles consigam compreendê-las e usá-las sempre que necessário. Essas 

percepções aproximam-se da literatura, conforme encontramos em Castro-Filho, Freire 

e Paschoal (2003), Castro-Filho, Freire e Cabral (2004) e Castro-Filho, De Macêdo, 

Freire e Leite (2005). As dificuldades e as falhas dos alunos nos remetem ao início do 

ensino da álgebra formal. Essa formação é ensinada nos três últimos anos do Ensino 

Fundamental, ou seja, nos 7º, 8º e 9º anos. No entanto, no contato com alunos do Ensino 

Superior, observamos que durante o Ensino Fundamental e Médio, ao que parece, eles 

não construíram os conceitos dessas noções matemáticas. 

Dentro desse cenário, seria relevante tentarmos compreender por que parece ser 

tão difícil aprender álgebra. Booth (1994), ao tentar responder essa pergunta, identificou 

os tipos de erros mais comuns na álgebra, bem como as razões desses erros. 

Para isso, Booth (1994) investigou alguns alunos da oitava à décima série (treze 

a dezesseis anos de idade) do Reino Unido que já estudavam álgebra. Independente da 

idade e do tempo de estudo em álgebra, identificou erros semelhantes em todas as 

séries. Por meio de entrevistas, os alunos mostraram que os erros poderiam ter origem 

nos seguintes aspectos: 

a) o foco da atividade algébrica e a natureza das “respostas”; 

b) o uso da notação e da convenção em álgebra; 

c) o significado das letras e das variáveis;  

d) os tipos de relações e métodos usados em aritmética. 

Pensando no item a: o foco da atividade algébrica e a natureza das “respostas”, 

os alunos têm dificuldade em compreender a natureza das respostas de uma atividade 

algébrica. Eles, normalmente, esperam encontrar uma resposta numérica, como 
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acontece na aritmética. Na álgebra o foco não é encontrar um número como resposta e, 

sim, estabelecer procedimentos e relações e expressá-los em uma forma simbólica 

generalizada. Os alunos até chegam à expressão algébrica, mas não consideram essa 

uma resposta “adequada”. Em alguns casos, por exemplo, os alunos simplificam a 

expressão 2a + 5b como sendo 7ab. Esse problema pode ocorrer porque os alunos têm 

dificuldade cognitiva em aceitar a ausência de fechamento (Collins, 1975 apud Booth, 

1994), ou simplesmente possuem a expectativa de encontrar respostas na álgebra 

semelhantes às respostas encontradas na aritmética. Nesse ponto Booth diz que: 

 

Há também outro aspecto do problema: as expressões algébricas não-

fechadas não só são legítimas enquanto “respostas”, como também 

podem representar o procedimento ou a relação pela qual se obteve a 

resposta tanto quanto a própria resposta. Por exemplo “n + 3” pode ser 

uma expressão de uma “instrução” (ou procedimento), que afirma que 

se deve somar 3 à variável n, e também uma “resposta”, que dá o 

resultado de se ter efetuado uma adição. No primeiro caso pode-se 

interpretar a expressão como “some 3 a n”; no segundo como “o 

número que excede n em 3 unidades”.  (Booth, 1994, p. 27) 

 

Após essa análise, o autor conclui que esse tipo de problema pode estar mais 

ligado à dificuldade que os alunos podem ter em aceitar as respostas algébricas do que 

ao fato de a mesma expressão representar tanto um procedimento como uma resposta. 

Passando para análise do ponto b: o uso da notação e da convenção em álgebra, 

supõe-se que parte da dificuldade dos alunos em simplificar expressões, como no 

exemplo 2a + 5b = 7ab, está muito relacionada à falta de significado do símbolo 

operatório para o aluno. Em aritmética, símbolos como + e = representam ações a 

serem efetuadas, de maneira que o símbolo de + significa realizar uma operação e o 

símbolo de = significa escrever o resultado. A ideia de que o símbolo de adição possa 

indicar tanto o resultado de uma adição quanto a ação da adição, ou de que o sinal de 

igualdade possa ser visto como indicador de uma relação de equivalência em vez de um 

símbolo para “dar o resultado”, pode não ser percebida pelos alunos, embora essas duas 

noções sejam necessárias para a compreensão algébrica. 

Concordando com a análise de Booth (1994), Kieran (1981) também percebeu, 

no contexto do estudo das equações, que os alunos usavam o símbolo de igualdade 

apenas para representar uma resposta numérica. Eles não compreendiam a relação de 

equivalência existente no símbolo de igualdade. 
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Essas análises nos remetem ao trabalho de Arcavi (2006), que diz que é 

extremamente relevante se compreender o verdadeiro significado dos símbolos 

matemáticos para se aprender álgebra e escrever expressões algébricas. 

Não podemos nos esquecer de que o desenvolvimento da linguagem algébrica 

também é importante para o desenvolvimento da aprendizagem algébrica, e o contrário 

também é verdade. Esse desenvolvimento pode ser favorecido por meio da compreensão 

dos significados dos símbolos tanto quanto da concepção de cada operação estudada na 

aritmética. 

Em relação ao significado dos símbolos algébricos, temos outro ponto levantado 

por Booth (1994); o ponto c: o significado das letras e das variáveis. Os alunos aceitam 

o uso das letras para substituir números desconhecidos. Mas, esse uso também pode 

gerar dificuldades, pois tem distintos significados na álgebra e na aritmética. No 

contexto aritmético as letras podem ser usadas como unidades de medidas. Vejamos um 

exemplo com a letra m; usamos a letra m como a unidade de medida de comprimento 

metro, então em aritmética podemos escrever 3m e estamos falando de 3 metros, 

enquanto que na álgebra, ao escrevermos 3m, estamos nos referindo a 3 vezes o número 

m.  

Outro aspecto importante do uso da letra na álgebra é com o significado de 

variável. Boa parte dos alunos que relaciona as letras a representações numéricas possui 

forte tendência em achar que essa letra representa um único número. Com isso, 

percebemos como os alunos ficam presos ao pensamento aritmético, o que já foi 

apontado por Booth (1994) e Cristovão, Fernandes e Fiorentini (2005), quando dizem 

que os alunos têm dificuldades de deixar o modo aritmético de pensar. Por isso, a ideia 

de utilizar a letra para representar valores genéricos ou variáveis como y = x + 5 não é 

imediata. Essa ideia precisa ser construída no percurso da escolarização. Outro 

problema em relação ao uso das letras é que os alunos assumem que letras diferentes 

devem possuir valores numéricos distintos. Dessa maneira, as expressões “x + y + z” e 

“x + y + q” nunca serão iguais.  

As dificuldades apresentadas até aqui mostram que as falhas na relação entre a 

aritmética e a álgebra podem gerar muitas dificuldades na aprendizagem da álgebra 

(Barbosa e Boralho, 2009). Todavia, a álgebra não está isolada da aritmética, em muitos 

aspectos, podemos dizer que ela é uma generalização da aritmética. E, nessa relação 

repousa uma fonte de dificuldades na aprendizagem da álgebra. Assim, podemos 
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discutir o ponto d: os tipos de relações e métodos usados em aritmética. Como afirma 

Booth:  

 

Para compreender a generalização das relações e procedimentos 

aritméticos é preciso primeiro que tais relações e procedimentos sejam 

aprendidos dentro do contexto aritmético. Se não forem reconhecidos, 

ou se os alunos tiverem concepções erradas a respeito deles, seu 

desempenho em álgebra poderá ser afetado. (Booth, 1994, p. 33) 

 

Nesse caso, podemos então supor que muitas das dificuldades que o aluno 

apresenta em álgebra, na verdade, são problemas que não foram corrigidos no estudo da 

aritmética. Tais dificuldades, muitas vezes, não eram erros de alunos, mas sim falta de 

desenvolver algumas concepções aritméticas dentro da sala de aula. Além disso, muitas 

vezes, os alunos não têm problemas com as concepções aritméticas; o problema está 

mais relacionado com a forma com que o aluno resolve as questões. Explicando melhor, 

sabemos que quando os alunos estão resolvendo questões e problemas dentro da 

aritmética, eles encontram mais de uma maneira de resolução. Algumas maneiras 

possuem um raciocínio adequado, mas uma forma de escrita de resolução, muitas vezes, 

incorreta do ponto de vista da formalidade da linguagem matemática. Quando esse 

aluno começa a aprofundar os seus conhecimentos, tanto na aritmética quanto na 

álgebra, torna-se imprescindível o desenvolvimento e a utilização da linguagem 

matemática, no caso, algébrica. Caso não desenvolva a linguagem algébrica, pode 

acarretar mais e mais dificuldades ao longo de sua vida escolar. Não queremos dizer 

com isso que o aluno não deva desenvolver seus métodos informais de resolução, ou de 

uso de outras linguagens. Mas, ao longo de sua escolarização, o professor deveria 

mostrar as limitações do seu método informal ou das linguagens usadas, bem como a 

importância e a facilidade de se usar a linguagem algébrica. O professor, por meio de 

atividades, deveria fazer com que o aluno sinta a necessidade da mudança dos métodos 

de resolução, para que esse seja um procedimento natural ao longo do desenvolvimento. 

Ainda dentro do quadro das dificuldades dos alunos em álgebra, encontramos a 

pesquisa de Kuchemann (1981) que, assim como Booth (1994), também percebeu 

semelhanças nas dificuldades em álgebra em alunos de diferentes séries. Kuchemann 

(1981) fazia parte de um programa de pesquisa intitulado Concepts in Secondary 

Mathematics and Science (CSMS), então apresentou várias questões de álgebra para 

10.000 alunos de diferentes séries da escola secundária britânica. Esse estudo tinha 

como objetivo identificar se alunos de séries diferentes utilizavam de formas diferentes 
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a simbologia algébrica. A análise partiu da comparação das resoluções dos alunos frente 

a questões com diferentes graus de complexidade estrutural. Na interpretação dos 

resultados, Kuchemann (1981) relaciona o êxito dos alunos em trabalhar com questões 

de maior complexidade estrutural com o nível de compreensão do uso da simbologia 

para a resolução de problemas (questões). Como resultado geral, a pesquisa revelou que 

os alunos, ou pelo menos a grande maioria, apresentaram pouco desenvolvimento, ao 

longo das séries escolares, diante de questões de álgebra. O que se discute no trabalho é 

se esse baixo desempenho não seria produto de um “mau” ensino. 

Até aqui levantamos alguns erros dos alunos e as possíveis razões desses erros 

na aprendizagem de álgebra. No entanto, esse mapeamento que não tem a intenção de 

elencar todos os erros cometidos pelos alunos, mas de nos dar uma orientação para o 

olhar da nossa pesquisa. Aceitamos que essas falhas são resultados de muitos fatores 

dentro do processo de ensino e aprendizagem da álgebra.  

Por outro lado, nas pesquisas de Zazkis e Liljedahl (2002), Oliveira (2008) e 

Santos (2007) percebemos que os professores possuem uma formação deficitária e que 

encontram algumas dificuldades em álgebra e no ensino dela. O trabalho de Zazkis e 

Liljedahl (2002) identificou que os professores conseguiam encontrar as regularidades e 

discutir o problema algebricamente, porém tinham dificuldades de encontrar uma 

expressão algébrica para representar o que eles estavam discutindo. 

Oliveira (2008), ao analisar o trabalho de professores em formação, destaca a 

dificuldade destes em ensinar como se escreve uma expressão algébrica a partir de uma 

generalização. Os professores dizem que não foram orientados a elaborar estratégias de 

ensino que ajudem o aluno a escrever uma expressão algébrica a partir de regularidades.  

Ao entrevistar professores de matemática acerca de suas formações em álgebra, 

Santos (2007) verificou que eles apresentaram uma insatisfação com a sua formação, 

tanto na escola básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio) quanto na graduação. No 

total, três professores foram entrevistados e todos destacaram que tiveram uma 

formação deficitária para ensinar álgebra. Um deles, ressaltou que não encontrou 

respostas para as aplicações dos conteúdos algébricos nem na graduação. O outro, 

declarou que ensina o que gostaria de ter aprendido, então busca ensinar uma álgebra 

mais intuitiva sem aplicar as fórmulas de imediato. Já o terceiro, declarou que recorre 

aos livros didáticos para ajudá-lo a inovar nas suas aulas. 

Com esses relatos, podemos supor que esses professores não tiveram uma boa 

formação em relação à álgebra, pois se sentem inseguros com os seus conhecimentos 
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para ministrar suas aulas. Eles estão sempre buscando maneiras de inovar e de suprir as 

deficiências da sua formação. Resta-nos saber de que maneira eles estão fazendo isso, 

onde estariam buscando os conceitos para reconstruir a concepção de ensino de álgebra 

que possuem? D’Ambrosio (1996) considera que essa busca pela melhoria resulta em 

conquistas positivas. Segundo o autor: 

 

Cada indivíduo tem a sua prática. Todo professor, ao iniciar sua 

carreira, vai fazer na sala de aula, basicamente, o que ele viu alguém, 

que o impressionou, fazendo. E vai deixar de fazer algo que viu e não 

aprovou. Essa memória de experiências é impregnada de emocional, 

mas aí entra também o intuito – aqueles indivíduos que são 

considerados “o professor nato”. Mas sem dúvida o racional, isto é, 

aquilo que se aprendeu no curso, incorpora-se à prática docente. E à 

medida que vamos exercendo, a crítica sobre ela, mesclada com 

observações e reflexões teóricas, vai nos dando elementos para 

aprimorá-la. (D’Ambrosio, 1996, p. 91) 

 

D’Ambrosio (1996) ressalta que essa reflexão constante da prática buscando, 

paralelamente, apoios teóricos, deve ajudar esses professores a melhorar sua prática 

pedagógica.  

No entanto, podem existir professores que são inseguros com a sua formação ou 

com parte dela. Assim, o receio em inovar nas suas aulas acaba levando-os a seguir 

estritamente as orientações do livro didático sem questionar. Na mesma direção, 

Machado (1996) destaca que:  

 

O professor abdica do privilégio de projetar os caminhos a serem 

trilhados, em consonância com as circunstâncias – experiências, 

interesses, perspectivas – de seus alunos, passando a conformar-se, 

mais ou menos acriticamente, com o encadeamento de temas 

propostos pelo autor. Tal encadeamento ora tem características 

idiossincráticas, ora resulta da cristalização de certos percursos, que 

de tanto serem repetidos, adquirem certa aparência de necessidade 

lógica. (Machado, 1996, p. 23) 

 

O professor, de forma geral, percebe que sua formação é insuficiente, então, 

muitas vezes, prefere copiar e aceitar sem discussão a proposta de ensino estipulada no 

livro a usar seus conhecimentos adquiridos em suas práticas. Ao mesmo tempo, 

sabemos que, mesmo que exista essa obediência cega ao percurso proposto pelo livro 

didático, o professor atua como mediador entre o livro didático e o aluno, então, um 

novo processo de didatização sempre ocorre. Entretanto, seria imprescindível que o 

professor estivesse sempre refletindo sobre sua prática e sua concepção de ensino, 
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adequando essa prática ao grupo de alunos e a seu contexto de trabalho, pois, como 

disse D’Ambrosio, dessa maneira, ele poderia ir aprimorando a sua prática.  

Mas, temos que aceitar que, muitas vezes, o livro didático é o mais próximo ou o 

único material de apoio para a preparação das aulas da maioria dos professores. 

Consequentemente, o livro didático acaba sendo um grande divulgador de ideias, 

saberes matemáticos e concepções. Por isso, analisar e refletir sobre a concepção de 

ensino de álgebra presente nos livros didáticos pode auxiliar na formação inicial e 

continuada do professor.  

Pensando em analisar os livros didáticos, encontramos Neves (1995), que 

constata que o processo de didatização apresentado nos livros didáticos referentes ao 

ensino de álgebra continua com o mesmo percurso de décadas atrás. Neves (1995) 

afirma que mesmo os livros didáticos inovadores tratam os tradicionais tópicos de 

álgebra de forma extremamente arcaica. Ele acredita que essa visão do ensino de 

álgebra colocada nos livros didáticos favorece as dificuldades na aprendizagem desse 

assunto. 

Da mesma maneira, Santos (2007), uma década depois, chegou a concluir que 

um dos motivos da dificuldade dos alunos na aprendizagem da álgebra pode estar 

relacionada com a proposta de ensino presente nos livros didáticos quando diz que “a 

forma como alguns livros introduzem a álgebra pode justificar as dificuldades 

encontradas pelos alunos no ensino e aprendizagem da álgebra” (Santos, 2007, p.45). 

Desse modo, pode-se dizer que o problema do ensino de álgebra não está 

somente na atuação do professor, mas também na concepção de ensino proposta nos 

livros didáticos. O ensino da álgebra ainda preserva um ensino baseado no treino da 

manipulação dos simbolismos algébricos. Por outro lado, bem ou mal, esse ensino ainda 

é praticado nas escolas e parece desfrutar de certa legitimação, ainda que os fins 

formativos possam ser questionados, já que não se vislumbram grandes mudanças e 

parecem se adequar às rotinas impostas pela escola. 

Essa concepção acaba se manifestando nos livros didáticos. Neves (1995) 

investigou as mudanças no ensino de álgebra através dos livros didáticos. O autor 

analisou livros didáticos em três momentos distintos de nosso sistema de ensino: i) nas 

décadas de 30 e 40, ou seja, antes da Matemática Moderna; ii) na década de 70 no 

movimento da Matemática Moderna e; iii) na década de 90. Neves (Idem) chega à 

conclusão de que o ensino de álgebra mudou muito pouco ao longo de todo esse 

período, via livro didático. Segundo o autor: 
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O desenvolvimento de ferramentas consome páginas e páginas nos 

livros atuais sem que elas estejam voltadas para a interpretação de 

alguma situação problematizada, sejam problemas envolvendo um 

contexto real, seja uma situação interna ao próprio discurso 

matemático. (Neves, 1995, p. 26) 

 

O autor afirma ainda que o enfoque dado à álgebra na década de 90 apresenta 

algumas “heranças” da Matemática Moderna: 

 

Muito do trabalho atual com álgebra contém resíduos do enfoque 

moderno. Boa parte do currículo ainda é marcada por uma 

organização visando à ampliação sucessiva de campos numéricos a 

partir dos números naturais, passando pelos números inteiros, 

racionais, reais e complexos. Apesar de o caráter de fundamentação e 

evidência das estruturas matemáticas não estar mais na ordem do dia, 

o ensino de matemática elementar ainda permanece atrelado a uma 

organização da álgebra universitária calcada na expansão de estruturas 

algébricas gerais, como as estruturas de grupo, de anel e de corpo. 

Esta organização traduz um ponto de vista do saber matemático que 

subordina por exemplo, o aspecto instrumental do trabalho com 

números e equações a uma lógica de um conhecimento previamente 

organizado. (Neves, 1995, p. 42) 

 

Neves (1995) também discute o uso da história da matemática como motivação 

de seu ensino, no entanto, nos livros didáticos desse período encontra-se uma história da 

matemática personalista ou anedotária. O autor conclui que, mesmo com algumas 

mudanças, os livros continuam essencialmente ligados ao movimento da Matemática 

Moderna, e a álgebra continua sendo ensinada como verdade a ser transmitida ao aluno. 

O que se pode imaginar é que devido ao Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), que é uma avaliação do livro didático realizado pelo Ministério da Educação, 

os livros tenham sofrido algumas mudanças em relação à década de 90. Assim, 

buscamos analisar os livros didáticos atuais, para entendermos qual o percurso de 

didatização do ensino formal de álgebra está sendo feito neste momento.  

Uma hipótese geral é de que falhas e dificuldades apresentadas pelos professores 

formados ou em formação, e pelos alunos, em relação ao ensino de álgebra, mostram 

uma concepção de ensino de álgebra ainda muito focada no ensino de regras e 

procedimentos. Dessa maneira, a álgebra não está cumprindo seu papel dentro da 

formação do cidadão. Nesta formação, a álgebra deveria ser utilizada como ferramenta 

para resolver problemas, tanto dentro da matemática quanto em outras áreas do 
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conhecimento. Para isso, o aluno precisaria desenvolver uma forma de pensar 

algebricamente que o auxiliasse na resolução de problemas. 

Esse pensamento algébrico capaz de desenvolver habilidades para resolver 

problemas também deveria compreender a álgebra e as suas estruturas internas. Deveria 

permitir a compreensão dos significados dos símbolos algébricos, para que se possa 

expressar esse pensamento algébrico através de diversas linguagens e, principalmente, 

da linguagem algébrica.  

Nesta tese vamos olhar apenas para um fator que decorre da ideia razoável de 

conjecturar que as deficiências relacionadas às operações algébricas, ao uso da 

linguagem algébrica e ao uso da álgebra para a resolução de problemas não foram 

sanadas ao longo de todo o percurso escolar, possivelmente, porque não foram 

diagnosticadas pelos professores. Chevallard (1991) destaca que muitas dificuldades 

dos alunos não são plenamente identificadas. Além disso, o autor ressalta que resolver 

uma questão matemática exige algumas habilidades implícitas
3
 nessas resoluções. 

Muitas vezes, o professor não as percebe e, portanto, não se preocupa com sua 

aprendizagem. Nesse caso, o aluno pode ter dificuldades para a resolução de questões, 

devido à não compreensão dessas habilidades implícitas, ou porque elas sequer foram 

ensinadas explicitamente. Segundo Chevallard (1991), esse problema acaba não sendo 

solucionado porque essas habilidades não estão definidas como objeto de ensino, o que 

pode dificultar todo o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, caberiam 

algumas questões: quem é o professor que está na sala de aula? Quais são suas 

dificuldades para ensinar álgebra? Por que não consegue identificar os erros algébricos 

dos alunos e suas razões? Essas questões remetem à formação dos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

3
 Essas habilidades implícitas são chamadas por Chevallard (1991) de noções paramatemáticas e 

protomatemáticas. Elas serão discutidas no capítulo 3. 
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Por isso, pretendemos focar nossa pesquisa na análise dos livros didáticos 

porque reconhecemos sua importância dentro da relação professor-aluno-saber e que 

também ele pode influenciar novos métodos de ensino. Essa referência que o professor 

encontra nos livros didáticos mostra o quanto o livro dá segurança para o caminho a ser 

seguido pelo professor. Muitas vezes, é um caminho seguido por décadas, em alguns 

casos, os mesmos que o professor percorreu enquanto aluno. Assim, concordamos com 

Neves (1995) que trata o livro didático como forte influenciador das práticas didáticas 

do professor e como veículo capaz de estabelecer novas tendências para o ensino. 

Para a análise dos livros didáticos usaremos a Teoria da Transposição Didática 

(TD) e a Teoria Antropológica do Didático (TAD), de Yves Chevallard (1991, 1999). A 

escolha desse referencial teórico se deu pelas possibilidades de respostas que podemos 

encontrar. 

Em relação ao uso das teorias de Chevallard em pesquisas a respeito de livros 

didáticos, vale destacar que Nogueira (2008) questionou se uma das fontes das 

dificuldades da aprendizagem em álgebra não seria fruto de como a álgebra está sendo 

ensinada aos alunos. Assim, delimitou sua pesquisa na caracterização do início formal 

do ensino de álgebra presente nos livros didáticos do Ensino Fundamental. A autora 

analisou o livro do 7º ano do Ensino Fundamental de três coleções aprovadas no PNLD-

2008. Dentro desse livro, analisou o capítulo referente à equação de 1º grau, observando 

como é feita a apresentação e como o assunto é conduzido nesse início. Para a análise a 

pesquisadora utilizou a TAD
4
, na qual ela observou as praxeologias existentes em 

relação à tarefa de resolver a equação de 1º grau e levantar os momentos de estudos 

apresentados nos livros. 

 

 

 

 

 

______________________ 

4
 Podemos observar o uso da TAD em outras áreas do conhecimento. Diogo, Osorio e Silva (2007) 

apresentam contribuições da TAD para o ensino de Física. 
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Em sua análise, Nogueira (2008) observou que o primeiro livro desenvolve as 

técnicas e favorece o treino dessas técnicas. Para a pesquisadora, esse livro está muito 

baseado no bloco tarefa-técnica. O bloco tecnológico-teórico, que seria, segundo 

Chevallard (1999), o desenvolvimento das justificativas e dos significados que 

envolvem a resolução das técnicas treinadas, aparecem somente nas caixas de diálogos 

apresentadas no livro. Isso não se reflete em momentos de discussões e reflexões 

propostas pelo livro. Essas discussões e reflexões só ocorrerão se o professor propuser 

atividades com esse intuito. Se o professor não perceber essa lacuna do livro, isso não 

ocorrerá e a aprendizagem estará comprometida. 

Já, o segundo livro, é classificado pela pesquisadora como mais próximo das 

diretrizes estipuladas pelo Guia do PNLD-2008. Este livro inicia a discussão com a 

resolução de problemas, mas, ao longo do capítulo, dá mais ênfase à resolução de 

equações escritas em linguagem corrente ou em linguagem algébrica, trabalhando muito 

pouco com a resolução de problemas efetivamente. A estrutura do capítulo procura, 

primeiramente, apresentar toda a estrutura e a nomenclatura de partes da equação de 1º 

grau para, posteriormente, apresentar as técnicas de resolução. O bloco tecnológico-

teórico descrito por Chevallard (1999) aparece, segundo a pesquisadora, quando o livro 

estabelece algumas regras para a resolução de situações-problemas. Segundo Nogueira 

(2008), nesse momento, o autor tem a intenção de desenvolver as tecnologias e as 

teorias em torno da técnica utilizada. 

O terceiro livro tem uma postura mais construtivista, pois não trabalha o 

conteúdo de maneira convencional, não apresenta as técnicas de resolução de equação 

ou apenas lança discussões em torno do desenvolvimento do assunto. O autor deixa para 

os livros posteriores a continuidade desse conteúdo. 

Nas três análises, Nogueira (2008) verifica que os autores não completam as 

praxeologias da tarefa de resolver a equação de 1º grau. Percebe-se que, para analisar se 

as praxeologias se completam, é necessário analisar como cada autor direciona seu 

trabalho nos outros livros da coleção.  

Chevallard (1999) ressalta que para que a construção do pensamento algébrico 

esteja explícita na atividade do livro didático precisamos encontrar toda a praxeologia 

dessas tarefas, ou seja, que encontremos também o desenvolvimento do bloco 

tecnologia-teoria. Assim, o nosso trabalho pretende ampliar essa análise não somente 

para a resolução da equação de 1º grau, mas também para o ensino de álgebra do Ensino 
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Fundamental. Mas, para que a praxeologia esteja completa o livro não pode deixar 

subentendido o desenvolvimento da tecnologia, ou seja, o logos das técnicas. Ele 

precisa dar subsídios claros e explícitos para auxiliar o professor nesse trabalho.  

Em uma pesquisa que analisou três livros didáticos do 9º ano do Ensino 

Fundamental, escolhidos aleatoriamente, sendo dois da lista de livros aprovados do 

PNLD-2006 e um da lista do PNLD-2008, Bittar e Silva (2009) verificaram que haviam 

muitas similaridades no processo de didatização dos três livros didáticos em relação à 

determinação das raízes (da solução) de uma equação de 2º grau. Os livros iniciavam o 

capítulo revisando a equação de 1º grau, posteriormente, passaram para o estudo da 

resolução das equações de 2º grau incompletas, nas quais usaram procedimentos já 

conhecidos pelos alunos e, por último, a equação de 2º grau completa. O que 

diferenciou um livro do outro foi a quantidade de exercícios resolvidos e propostos. 

De modo geral, os autores não deixam explícito o discurso tecnológico-teórico 

relativo às técnicas; estes são, por vezes, identificados em registros como notas 

informativas, observações, ou inseridos na resolução da atividade. 

Neste caso, estamos tratando de um conteúdo que possui técnicas que precisam 

ser aprendidas de forma adequada e que o treino faz parte dessa aprendizagem. Com 

isso, ainda encontramos uma boa parte dos textos em manuais que acabam privilegiando 

somente o treino. Todavia, não podemos avaliar que todo o desenvolvimento algébrico 

do restante da coleção mantém esse mesmo perfil. Por isso, sentimos a necessidade de 

analisar todo o processo de didatização do ensino de álgebra no Ensino Fundamental 

para verificar se o perfil mais voltado para as técnicas de resolução sem justificativas se 

estende por todo o percurso. 

Em outras pesquisas, foram analisadas as práticas de professores a partir da 

Transposição Didática. Mateus Filho, Menezes, Queiroz e Silva (2013) analisaram as 

aulas de um professor em relação ao conceito de função. Com o uso da vigilância 

epistemológica existente dentro da Transposição Didática foi possível analisar que, no 

processo de didatização interna do saber a ensinar que estava proposto no livro didático 

para o saber ensinado proposto por ele, o professor descaracterizou o conceito de 

função. No momento de adaptar alguns conceitos para ensinar os alunos a construir o 

gráfico de função de 1º grau acabou cometendo algumas falhas conceituais. Dessa 

maneira, quando o professor tenta transformar o saber a ensinar para o saber ensinado 

na sala de aula e acaba sendo fiel àquele, isso pode desenvolver alguns obstáculos à 

aprendizagem. 
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Em outra pesquisa, Guerra e Mesquita (2011) realizaram uma narrativa 

autobiográfica do professor Mesquita, na qual relatou o processo de construção do 

conhecimento didático à luz da Transposição Didática Interna, e ainda fez contraste 

entre a prática inicial, com forte influência do livro didático, com as práticas docentes 

influenciadas pelos cursos de formação continuada, em nível de especialização e de 

mestrado. Assim, o professor declara que 

 

A continuação da formação em nível de mestrado me revelou a 

importância de minha relação com o saber na construção do meu 

conhecimento didático, na qual pude refletir que minha ação docente 

inicial pautada numa relação com o saber onde os objetos matemáticos 

eram percebidos por mim como rígidos, ou seja, prontos e acabados 

em si. No entanto, percebi que uma nova relação pessoal com o saber, 

proporcionada pelas compreensões que tive da teoria da transposição 

didática matemática, fez-me entender que os objetos matemáticos 

podem ter variantes nas instituições e na forma de abordá-los. Assim 

pude vislumbrar um fazer justificado por meio de articulações e 

integrações dos objetos matemáticos na construção do meu projeto de 

ensino, aqui entendido como o texto do saber eminente no qual 

percebo meu fazer docente com um maior grau de profissionalização. 

(Guerra e Mesquita, 2011, p.11) 

 

Em nossa pesquisa também usamos a Teoria da Transposição Didática para as 

análises dos livros porque, para nós, essa Teoria antecede a Teoria Antropológica do 

Didático e, em certo sentido, complementam-se. Assim, esperamos conseguir 

compreender o processo de didatização do início do ensino de álgebra. Pretendemos 

analisar se a intenção didática dos livros compreende a ideia de ter como objeto de 

ensino o desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Com este panorama, levantamos a hipótese de que uma parte do problema está 

relacionada com a concepção de ensino de álgebra presente nos livros didáticos; mais 

especificamente, com seu percurso de didatização. Para entendermos melhor o problema 

seria pertinente avaliar como o ensino de álgebra é apresentado nos materiais didáticos 

utilizados pelos professores e quais caminhos segue até se transformar de objeto a 

ensinar a objeto ensinado? 
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1.2. Objetivo e Problema 

 

 

O objetivo geral de nosso trabalho é analisar o quanto os materiais didáticos 

estão conseguindo contribuir para uma aprendizagem capaz de garantir a construção do 

raciocínio, a crítica, a tomada de decisão, a compreensão e a utilização da álgebra para a 

resolução de problemas e para a compreensão dos avanços científicos e tecnológicos da 

sociedade contemporânea. Mais especificamente, pretendemos analisar em que medida 

os livros didáticos estão focados em desenvolver o pensamento algébrico dos alunos. 

Queremos investigar, nos livros didáticos, se o pensamento algébrico é 

considerado objeto de ensino e se as habilidades envolvidas na construção do 

pensamento algébrico são adquiridas no percurso escolar. Dito de outro modo, podemos 

garantir que cada “habilidade” ou “noção” que compõe o pensamento algébrico é 

estudada em um período específico de um determinado ano escolar? Nossa hipótese 

inicial sugere que a habilidade de representar algebricamente um problema não possui 

lugar específico no percurso escolar e também não possui instruções ou orientações para 

ser aprendido, nem existem níveis de aprendizagens que vão sendo explorados ao longo 

de todo o período escolar.  

Portanto, o que precisamos analisar também é o quanto o material didático 

preocupa-se com a formação ao longo de todo o percurso escolar e o quanto deixa isso 

claro para o professor que irá utilizar o livro. As atividades desenvolvidas no livro 

didático deveriam remeter a essa formação, ou seja, deveriam ser meios para realizar 

essa formação ao longo de todo percurso escolar. Mas, isso estaria, de fato, ocorrendo? 

Mais recentemente, o Ministério da Educação (MEC) implementou o Programa 

Nacional de Avaliação do Livro Didático (PNLD). As exigências impostas às editoras 

por via dos editais do MEC poderiam ser indutoras de mudanças nos livros didáticos. 

Entretanto, um fato interessante que constatamos, comparando a lista de livros didáticos 

analisados por Neves (1995), na década de 90, e a lista dos livros aprovados no PNLD-

2011, foi que algumas coleções pertencem às duas listas. E, além disso, poucas 

mudanças na estrutura dos livros ocorreram. Todavia, não iremos aqui analisar as 
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mudanças ocorridas nos livros didáticos desses autores em todo esse período, pois isso 

transcende a proposta deste trabalho. 

Queremos, no entanto, analisar se os livros atuais são compatíveis com a 

formação algébrica que está sendo discutida tanto nas pesquisas, quanto nos programas 

implementados no Brasil. Pretendemos analisar o percurso de didatização da álgebra 

nos livros didáticos do 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, período que definimos 

como o primeiro contato formal com a álgebra. 

A opção por olhar para o livro didático é a possibilidade de analisar um saber 

que não é exatamente o saber que está em cada sala de aula, mas é uma fonte de estudo 

e de direcionamento para os professores, pois é, em princípio, o saber legitimado por 

todos os envolvidos no processo de ensino. Além disso, o saber presente nos livros 

didáticos tem uma intencionalidade didática, que pode ou não ser percebida pelo 

professor. 

Por isso, parece-nos que ao analisar o livro didático, interrogamos um saber que 

está tão consolidado e adaptado ao cotidiano escolar que não é questionado. É como se 

perguntássemos por que agora deveria ser diferente, se o ensino foi sempre assim?  

Nossa pesquisa pretende inverter essa questão: haveria outros percursos 

possíveis de didatização da álgebra? Ou, ainda, as habilidades requeridas para a 

construção do pensamento algébrico estariam contempladas na estrutura didatizada dos 

livros didáticos? 

Com o objetivo de fazer esses questionamentos, vamos analisar, mais 

precisamente, o ensino das equações de 1º grau no 7º ano; o cálculo algébrico, as 

equações fracionárias e os sistemas lineares no 8º ano, e as equações e os sistemas de 

equações de 2º grau no 9º ano, para responder à seguinte pergunta: Como os livros 

didáticos do Ensino Fundamental reconstroem o pensamento algébrico em seus objetos 

de ensino? 

A estrutura desta tese será desenvolvida em mais seis capítulos. No próximo 

capítulo, descreveremos as concepções do ensino de álgebra ao longo dos tempos até o 

momento atual. Na concepção atual, fala-se muito no desenvolvimento de um 

pensamento algébrico. Definiremos o que vamos chamar de pensamento algébrico e 

apontaremos o que a literatura declara como as caracterizações desse pensamento 

algébrico. 

No capítulo 3, apresentaremos a Teoria da Transposição Didática e a Teoria 

Antropológica do Didático, ambas de Yves Chevallard (1991, 1999).  
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No capítulo 4, descreveremos como os materiais didáticos (livros) foram 

escolhidos e como as teorias de Yves Chevallard (1991,1999) foram utilizadas para a 

análise. 

O capítulo 5 apresenta as análises dos três materiais pedagógicos à luz da Teoria 

da Transposição Didática, enquanto que no capítulo 6 apresentaremos as análises dos 

materiais por meio da Teoria Antropológica do Didático. O Capítulo 7 será destinado às 

conclusões desta tese.  
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2. ENSINO DE ÁLGEBRA E  

PENSAMENTO ALGÉBRICO 

 

 

Neste capítulo pretendemos discutir o ensino de álgebra, as concepções de 

ensino desenvolvidas ao longo dos tempos e como o ensino de álgebra pode ocorrer na 

relação entre o desenvolvimento do pensamento algébrico e o da linguagem algébrica.  

Mostraremos que algumas deficiências no ensino de álgebra são resultados de 

um processo histórico desse ensino e que, atualmente, existem outras concepções de 

ensino na literatura que apontam para o desenvolvimento de um pensar algébrico como 

marca dessa concepção. 

A linguagem algébrica nesse cenário aparece como expressão desse pensamento. 

E, a discussão do ensino dessa linguagem assemelha-se com o desenvolvimento dela na 

história da álgebra. Tomaremos como referência que o desenvolvimento da linguagem 

algébrica acontece em três fases: retórica, sincopada e simbólica. 

Para concluirmos o capítulo, estudaremos as caracterizações desse pensamento 

algébrico, em especial, a relevância em desenvolver a percepção dos padrões e a 

representação das generalizações por meio da linguagem algébrica, ao longo do Ensino 

Fundamental. 

 

 

2.1. Desenvolvimento da Álgebra 

 

 

O ensino de álgebra atualmente se dá por uma relação de regras que devem ser 

executadas pelos alunos para encontrar o “xis” da questão, ou seja, a resposta exigida. 

Esse é o resultado de um processo de didatização que a álgebra sofreu ao longo dos anos 

e que se mantém até hoje na escola. Mesmo com várias reformas educacionais, 

diferentes diretrizes e orientações propostas para o sistema de ensino brasileiro, o ensino 
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de álgebra permaneceu com poucas alterações no Ensino Fundamental e, até mesmo, no 

Ensino Médio. 

Assim, concordamos com Barbosa e Borralho (2009) quando afirmam que ainda 

prevalece, no ensino de álgebra, o desenvolvimento de um conjunto de técnicas 

operatórias que busca apenas resolver equações. Os alunos aprendem o como fazer, mas 

poucos aprendem a respeito do porquê e do para quê. Isso nos leva a questionar o 

quanto esse ensino está proporcionando uma aprendizagem de fato. Para entendermos 

esse processo não basta criticar as pessoas envolvidas no momento atual. Ressaltamos 

que seja necessário compreendermos como o ensino de álgebra se desenvolveu ao longo 

dos tempos e quais as concepções que permearam esse caminho. Para isso, apoiamo-nos 

em Fiorentini, Miguel e Miorim (1993a), que procuram descrever cada momento do 

desenvolvimento do ensino de álgebra. 

Além disso, Fiorentini, Miguel e Miorim (1993a) destacam que ao longo da 

história do ensino da matemática elementar, manifestaram-se diferentes concepções 

sobre o ensino da álgebra. Uma primeira noção do ensino de álgebra, vigente durante 

todo o século XIX e a primeira metade do século XX, tanto no Brasil quanto em outros 

países, admitia a ideia de que somente a aquisição do transformismo algébrico 

(entendido como o processo de obtenção de expressões algébricas equivalentes entre si 

mediante o emprego de regras e propriedades válidas) seria necessário e suficiente para 

que o aluno adquirisse a capacidade de resolver problemas, mesmo que esses fossem 

quase sempre artificiais. O transformismo algébrico resumia-se numa sequência de 

tópicos, passando pelas expressões algébricas, por operações, equações e, finalmente, 

pela resolução de problemas. 

O movimento da Matemática Moderna, cujo predomínio ocorreu desde o final 

dos anos 50 ao final dos anos 70, tanto no Brasil, quanto no contexto internacional, iria 

se contrapor à concepção acima. Nesse segundo movimento, o papel pedagógico da 

álgebra passa a ser o de fundamentar os vários campos da matemática escolar. No que 

se refere, particularmente, à forma de abordagem daqueles conteúdos ditos algébricos, 

prevaleceu a ideia de que a introdução de propriedades estruturais das operações com os 

números, que justificassem logicamente cada passagem presente no transformismo 

algébrico, capacitaria o estudante a identificar e a aplicar essas estruturas nos diferentes 

contextos.  

Em busca dessa compreensão, os tópicos algébricos foram reorganizados e 

expressões algébricas, valores numéricos, operações e fatoração seriam antecedidos 
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pelos conjuntos numéricos, pelas propriedades estruturais, pelas sentenças abertas e 

fechadas, pelo conjunto-universo e conjunto-verdade, pelas equações e inequações do 1º 

grau e sucedidos por “novos conteúdos algébricos” (funções) (Fiorentini, Miguel e 

Miorim, 1993a). 

Uma terceira concepção do ensino de álgebra tentou fazer a síntese entre as duas 

anteriores, uma vez que procurou, por um lado, recuperar o valor instrumental da 

álgebra e, por outro, manter o caráter de justificação das passagens presentes no 

transformismo algébrico. Essa nova forma de justificar baseou-se, na maioria dos casos, 

em recursos analógicos geométricos e, portanto, visuais. Nesse sentido, os adeptos dessa 

ideia acreditam que uma “álgebra geométrica”, por tornar visíveis certas identidades 

algébricas, seria didaticamente superior a qualquer forma de abordagem estritamente 

lógico-simbólica. Isso, porém, não significa defender a impossibilidade de acesso do 

estudante a uma forma de abordagem meramente simbólica e mais abstrata, mas, 

simplesmente, acreditar que a etapa geométrico-visual constitui-se em um estágio 

intermediário e/ou concomitante à abordagem simbólico-formal. Outro recurso bastante 

comum é a “justificação” de certas passagens do transformismo algébrico, através da 

utilização de leis do equilíbrio físico, recorrendo, para isso, a materiais concretos como 

balanças, gangorras, etc.. No entanto, observa-se que nessa terceira concepção continua 

a se conferir o papel principal às “regras algébricas”, isto é, ao “transformismo 

algébrico”. As três abordagens parecem incorrer no equívoco de reduzir o ensino da 

álgebra à mera apropriação ou à manipulação de sua linguagem. 

Atualmente, essa visão pouco foi mudada, pois ainda temos um ensino de 

álgebra muito focado em treinar as técnicas algébricas. Segundo Usiskin (1994), o 

ensino de álgebra na escola básica ainda está baseado na capacidade de manejar 

diversas técnicas operatórias e essa capacidade não está mesmo sendo mais tão 

necessária na vida adulta. 

Nessa perspectiva, House (1994) complementa que o ensino de álgebra está 

muito pautado em formar alunos que terão aulas de Cálculo Diferencial e Integral na sua 

formação, ou seja, uma formação muito acadêmica. Para ele, essas reestruturações que 

ocorreram ao longo dos tempos acabaram não alterando muito os conteúdos ensinados. 

O autor acredita que a reformulação deveria ser mais qualitativa. Para ele, isso se deve 

aos avanços tecnológicos computacionais. Algumas áreas profissionais, atualmente, 

necessitam de conhecimentos matemáticos. Então, isso fez surgir a necessidade de 

muito mais alunos terem uma formação em matemática voltada para a álgebra, ou seja, 
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matemática discreta. House (1994) acredita que os alunos necessitam de um 

aprofundamento em álgebra diferente da formação exigida para a disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral. 

Machado (1991) defende um ensino mais voltado para a compreensão da forma 

de pensar do que com a escrita algébrica quando declara: 

 

Pensamos que a Matemática tem sido ensinada em quase todos os 

níveis com uma ênfase que consideramos exagerada na linguagem 

matemática. A preocupação central parece ser escrever corretamente, 

falar corretamente, em detrimento essencial do papel que a 

Matemática pode desempenhar quanto ao favorecimento de um 

pensamento, e um tempo, ordenado e criativo. 

Evidentemente, não se trata de contrapor o pensamento à linguagem; 

não se pode pretender considera-los desvinculadamente, ou entificá-

los, tratando-os um por vez, uma vez que é só na relação entre ambos 

que se pode aprendê-los. No entanto, em Matemática, com uma 

frequência muito grande, o pensamento situa-se a reboque da 

linguagem matemática. Numa parte considerável dos textos, mesmo 

nos didáticos, o caminho escolhido para a obtenção dos resultados é o 

mais curto, o mais cômodo ou o esteticamente mais agradável, sempre 

de um ponto de vista linguístico. (Machado, 1991, p. 97-98) 

 

Assim, Machado (1991) defende que para ensinar álgebra o desenvolvimento do 

pensar, do raciocinar algébrico, deve estar associado com a forma de escrever esse 

pensamento. Essas duas habilidades devem ser desenvolvidas conjuntamente e os 

resultados obtidos devem estar vinculados com a forma de pensar daquele momento de 

ensino e não com a forma mais fácil de resolver. 

Essa tendência do ensino de álgebra em acreditar que o pensamento algébrico só 

se manifesta e se desenvolve através da manipulação de sua linguagem específica é 

discutida por Fiorentini, Miguel e Miorim (1993a) como uma abordagem equivocada. 

Para os autores: 

 

Essa relação de subordinação do pensamento algébrico à linguagem 

desconsidera o fato de que, tanto no plano histórico quanto no 

pedagógico, a linguagem é, pelo menos em princípio, a expressão de 

um pensamento. (Fiorentini, Miguel e Miorim, 1993a, p. 85) 

 

Pesquisadores de outras Ciências, também, reconhecem a matemática, ou mais, a 

álgebra, como uma expressão do pensamento e, como tal, deveria ser ensinada na 

escola. Ao tratar da relação entre matemática e física, Peitrocola (2002) afirma que: 
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Se a matemática é a linguagem que permite ao cientista estruturar seu 

pensamento para apreender o mundo, o ensino da ciência deve 

propiciar meios para que os estudantes adquiram esta habilidade. Não 

parece que um mero domínio operacional dos conteúdos matemáticos 

seja capaz de permitir a incorporação de tal habilidade. (Pietrocola, 

2002, p.110) 

 

Pietrocola (2012) ressalta ainda que a matemática não é apenas uma linguagem 

de comunicação, ela assume, predominantemente, um papel estruturante do pensamento 

em Física. Ricardo (2012) completa dizendo que: 

 

É razoável assumir que quando esse papel estruturador que a 

matemática desempenha no interior dos modelos teóricos não é 

reconhecido ou compreendido pelos professores, as dificuldades de 

fazer com que os estudantes e alunos aprendam física se tornem 

maiores. (Ricardo, 2012, p. 100) 

 

Para construirmos esse conhecimento precisamos mais que estudar as regras e 

procedimentos de resolução. Precisamos compreender a álgebra e seus conceitos; 

precisamos desenvolver o conhecimento algébrico. Neves (1995) nos ajuda a entender 

melhor o que estava chamando de pensamento algébrico ao afirmar que: 

 

Como toda forma de conhecimento, o conhecimento algébrico é 

também um produto cultural, construído no processo de ensino e 

aprendizagem a partir de um conhecimento humano já existente. Para 

se construir um conhecimento deste tipo será preciso pensar 

algebricamente. Chamaremos de pensamento algébrico esta intenção 

ou forma de pensar que possibilite a construção de um conhecimento 

algébrico. (Neves, 1995, p. 1-2) 

 

Ou seja, para construir esse conhecimento algébrico precisamos desenvolver 

uma forma de pensar que favoreça essa construção. Para essa forma de pensar, 

usaremos a expressão pensamento algébrico. 

O desenvolvimento de um pensar algébrico deve possibilitar ao aluno aprender 

álgebra. Para Usiskin (1994) esse ensino de álgebra deve estar pautado em algumas 

concepções, tais como: a álgebra deve ser ensinada como uma aritmética generalizada e, 

mais que isso, como um meio para resolver problemas, não esquecendo que o ensino de 

álgebra é um estudo de relações e que na própria álgebra em si existem estruturas e 

propriedades dessas estruturas.  

Precisamos compreender que a álgebra, tanto quanto toda a matemática em si, 

não existe apenas para resolver problemas práticos ou questões do cotidiano. A álgebra 
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tem sua estrutura e suas propriedades e deve ser trabalhada dentro de si mesma. Esse 

mundo abstrato também precisa ser conhecido e desenvolvido na formação dos alunos, 

pois o raciocínio abstrato desenvolvido dentro deste universo dará condições para que 

esses alunos tenham condições de participar desse mundo mais ativamente. 

Pensando dessa maneira, o ensino de álgebra deveria ter como objeto de estudo 

o pensamento algébrico, e então o desenvolvimento do uso da linguagem algébrica seria 

uma consequência intencional desse estudo, como ressalta House (1994), quando afirma 

que a reformulação do ensino de álgebra deveria ser mais qualitativa, ou seja, modificar 

o objeto de estudo e não simplesmente os conteúdos ou as metodologias de ensino.  

Entretanto, não podemos negar que a utilização da linguagem algébrica é de 

extrema importância para o desenvolvimento da álgebra. Ao observarmos o 

desenvolvimento da história da álgebra a partir de Boyer (1974), Eves (2004) e Roque 

(2012) podemos identificar que o desenvolvimento da álgebra pode estar atrelado a três 

fatores cruciais: estabelecimento de boas notações, tanto para as variáveis quanto para 

as expressões (letras representando números) e símbolos para +, -, ... e outros; um 

entendimento melhor do significado dos números (a abstração da ideia de número) e a 

criação de um sistema numérico posicional. Os dois primeiros fatores são referentes ao 

desenvolvimento de uma linguagem algébrica. Isso fica mais evidente se pensarmos que 

o desenvolvimento da linguagem algébrica faz parte da história da álgebra. 

Em relação ao desenvolvimento da linguagem algébrica, Fiorentini, Miguel e 

Miorim (1993a) mostram algumas leituras sobre o desenvolvimento histórico da 

álgebra. Uma dessas leituras é muito frequente nos manuais de história da matemática e 

relaciona o desenvolvimento da álgebra com a evolução da linguagem algébrica, 

separando-o em três fases: retórica, sincopada e simbólica. 

A fase retórica corresponde ao período em que não se usava nem símbolos, nem 

abreviações para escrever as expressões algébricas. Tudo era descrito através da 

linguagem corrente. 

Na fase sincopada, começam a aparecer alguns símbolos para representar um 

número desconhecido, mas ainda se utiliza uma forma mais abreviada e concisa para 

expressar as equações. Diofanto de Alexandria (século III a. C.) foi quem usou pela 

primeira vez um símbolo para representar uma incógnita. 

A fase simbólica é quando se passa a usar somente símbolos para representar as 

expressões algébricas. Viète (1540-1603) foi quem começou a introduzir novos 

símbolos na álgebra e marcou essa nova fase da linguagem algébrica. Devido à 
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necessidade e à importância da linguagem algébrica para o aprofundamento dos 

conceitos algébricos, o ensino de álgebra não pode se recusar a desenvolver sua 

linguagem. 

 

 

2.2. Caracterizações de um Pensamento Algébrico 

 

 

Harper (1987) mostra que o desenvolvimento dos alunos em álgebra vai ao 

encontro do desenvolvimento histórico da linguagem algébrica citado acima. O autor 

percebeu que os alunos de séries iniciais também resolvem seus exercícios (problemas) 

de forma retórica. Os alunos de séries intermediárias usam letras para representar 

números desconhecidos, caracterizando aqui uma álgebra sincopada; e os alunos de 

séries mais avançadas apresentam uma álgebra mais simbólica. 

De fato, Harper (1987) só tentou mostrar um paralelo entre o desenvolvimento 

natural no progresso dos alunos em relação ao conhecimento algébrico e a história da 

álgebra. Ele não deixa claro, no entanto, se era esperado que os alunos começassem a 

usar as letras nas séries finais, por causa da maior familiaridade com certas questões e 

certos procedimentos ou outras razões. 

Fiorentini, Miguel e Miorim (1993a) ressaltam que a linguagem é a expressão de 

um pensamento e para desenvolver o pensamento algébrico podem-se usar vários tipos 

de linguagens (materna, geométrica, entre outras), mas que o objetivo deve sempre ser o 

desenvolvimento da linguagem algébrica. 

No mesmo caminho, Machado (1993) ressalta que  

 

em nenhum caso seria razoável uma iniciação [do ensino de álgebra] 

através de uma linguagem formal; em qualquer caso, a mediação da 

Língua Materna funciona como uma ponte que viabiliza contatos com 

os mais variados discursos, impedindo um isolamento precoce que 

conduz ao estiolamento mais facilmente do que à precisão. (Machado, 

1993, p.157) 

 

Para Arcavi (2006), só é possível desenvolver o pensamento algébrico se 

desenvolvermos o sentido do símbolo, e isso só acontece se criarmos atividades em sala 

de aula com o propósito de desenvolver o significado do símbolo. Segundo o autor, faz 
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parte do pensamento algébrico a conceitualização e a aplicação da generalidade, a ideia 

de variabilidade e a estruturação do pensamento algébrico através de uma simbologia. 

Na mesma direção, para Barbosa e Borralho (2009) salientam que o pensamento 

algébrico 

 

diz respeito à simbolização (representar e analisar situações 

matemáticas, usando símbolos algébricos), ao estudo de estruturas 

(compreender relações e funções) e à modelação. Implica conhecer, 

compreender e usar os instrumentos simbólicos para representar o 

problema matematicamente, aplicar procedimentos formais para obter 

um resultado e poder interpretar e avaliar esse resultado. (Barbosa e 

Borralho, 2009, p. 1) 

 

Para Fiorentini, Miguel e Miorim (1993a), os caracterizadores de um 

pensamento algébrico são: “percepção de regularidades, percepção de aspectos 

invariantes em contraste com outros que variam, tentativas de expressar ou explicitar a 

estrutura de uma situação-problema e a presença do processo de generalização” 

(Idem, p. 87). 

A importância do desenvolvimento do pensamento algébrico aparece também 

nos documentos oficiais. Os PCN ressaltam que: 

 

Embora nas séries iniciais já se possa desenvolver alguns aspectos da 

álgebra, é especialmente nas séries finais do ensino fundamental que 

as atividades algébricas serão ampliadas. Pela exploração de 

situações-problema, o aluno reconhecerá diferentes funções da álgebra 

(generalizar padrões aritméticos, estabelecer relação entre duas 

grandezas, modelizar, resolver problemas aritmeticamente difíceis), 

representará problemas por meio de equações e inequações 

(diferenciando parâmetros, variáveis, incógnitas, tomando contato 

com fórmulas), compreenderá a “sintaxe” (regras para a resolução) de 

uma equação. 

Esse encaminhamento dado a álgebra, a partir da generalização de 

padrões, bem como o estudo da variação de grandezas possibilita a 

exploração da noção de função nos terceiros e quarto ciclos 

[atualmente de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental]. Entretanto, a 

abordagem formal desse conceito deverá ser objeto de estudo do 

ensino médio. (Brasil, 1998, p. 50-51) 

 

Mais adiante, quando esse documento oficial pretende orientar os professores 

para o trabalho com o ensino de álgebra, enfatiza que:  

 

É mais proveitoso propor situações que levem os alunos a construir 

noções algébricas pela observação de regularidades em tabelas e 
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gráficos, estabelecendo relações, do que desenvolver o estudo da 

álgebra apenas enfatizando as “manipulações” com expressões e 

equações de uma forma meramente mecânica. (Brasil, 1998, p. 116) 

 

Como percebemos, tanto na literatura quanto nos documentos oficiais, o ensino 

de álgebra deveria estar mais pautado na construção de um pensamento algébrico. 

 

 

2.3. Considerações 

 

 

Concordamos com essa ideia e acreditamos que para que o pensamento, em 

especial o algébrico, possa ser expresso, circular e se difundir na sociedade, ele precisa 

de uma forma universal para ser transmitido. Nesse ponto, o conhecimento e a 

utilização correta da linguagem algébrica se fazem necessários. 

Para que um cidadão tenha contato com esse pensamento algébrico, isso precisa 

ser ensinado e desenvolvido na escola. Assim, o que precisa ser aprendido por qualquer 

cidadão, independente da função profissional, é o pensamento algébrico e a 

compreensão de como esse pensamento pode ser transmitido na sociedade. Por isso, 

assumimos que o pensamento algébrico deveria ser objeto de ensino da escola básica e 

que as atividades propostas nos materiais didáticos deveriam ser meios para desenvolver 

uma forma de pensar que desenvolva o conhecimento algébrico.  

A álgebra poderá contribuir para a formação do aluno na medida em que, ao 

estudá-la, o aluno conseguirá representar matematicamente generalizações e utilizar 

modelos para analisar algumas situações do cotidiano. Para esse desenvolvimento, será 

indispensável propiciar na sala de aula a discussão, o questionamento, a reflexão e a 

busca de autonomia para a tomada de decisões e, assim, naturalmente desenvolver a 

criatividade e o pensamento crítico. Por isso, temos como objetivo de nosso trabalho 

explicitar que o ensino de álgebra deveria estar baseado no desenvolvimento do 

pensamento algébrico.  

O pensamento algébrico pode ser caracterizado: pela percepção de padrões e de 

regularidades e, com isso, poder auxiliar na criação de modelos simbólicos; diferenciar 

incógnita de variável e compreender o significado de cada uma; identificar e/ou 

construir generalizações; representar generalizações com o uso de linguagens; 
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desenvolver linguagens possíveis para expressar generalizações, inclusive a linguagem 

algébrica; expressar, explicitar a estrutura de uma situação-problema com o uso da 

linguagem simbólica e resolver essas situações-problemas com as técnicas operatórias 

da álgebra. 

Nesse sentido, o pensamento algébrico deve se tornar uma orientação transversal 

do curso de matemática (Barbosa e Borralho, 2009) e não somente um conteúdo 

específico de matemática do Ensino Fundamental. Enquanto isso não ocorre, queremos, 

nesta tese, analisar de que maneira a construção desse pensamento algébrico está 

ocorrendo dentro do ensino formal de álgebra. Para isso, acreditamos que a Teoria da 

Transposição Didática e a Teoria Antropológica do Didático, de Yves Chevallard (1991, 

1999), podem nos auxiliar nesse propósito. 
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3. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E  

TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO 

 

 

3.1. Introdução 

 

 

Na década de 80, Chevallard (1991) começa a estudar a didática da matemática 

como área específica da didática geral. Para isso, ele estuda o sistema didático e as 

relações existentes em seu interior. Na sua definição, o sistema didático
5
 (Figura 3.1) é a 

relação que ocorre “entre um docente, os alunos e um saber matemático. Três lugares, 

portanto: é o sistema didático. Uma relação ternária: é a relação didática. Esta é a 

base do esquema pelo qual a didática das matemáticas pode empreender, portanto, a 

tarefa de pensar seu objeto” (Chevallard, 1991, p. 15). Na Figura 3.1, A representa o 

aluno, P o professor, S o saber, e as interações entre eles, e Sa as situações de 

aprendizagem 

 

Figura 3.1: Sistema didático 

 

 

 

 

______________________ 

5
 Extraído de Ricardo (2012, p. 112) 
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A Teoria da Transposição Didática
6
 proposta por Yves Chevallard busca analisar 

como o saber acadêmico, ou seja, o saber dos cientistas é didatizado para se transformar 

em saber escolar, chamado por ele de saber ensinado. Chevallard (1991) afirma que o 

saber científico – chamado por ele de saber sábio
7
 - sofre um processo de didatização 

para adentrar na sala de aula.  

Astolfi e Develay (2011) concordam com Chevallard, ao afirmarem que:  

 

(...) a escola nunca ensinou saberes (‘em estado puro’, é o que se 

desejaria dizer), mas sim conteúdos de ensino que resultam de 

cruzamentos complexos entre lógica conceitual, um projeto de 

formação e exigências didáticas. (Astolfi e Develay, 2011, p. 47) 

 

Os saberes não adentram na escola da maneira como eles foram criados ou são 

tratados pelos cientistas. Para fazer parte do processo de ensino e aprendizagem, ele 

sofre modificações por vários motivos. Um saber para se transformar em saber ensinado 

precisa se adaptar ao projeto de formação da escola, precisa cumprir algumas exigências 

didáticas, adequar-se à organização da escola, em termos, de currículo, conteúdo a ser 

ensinado a cada ano e, um ponto importante, como ele deve ser ensinado. As adaptações 

que o saber sábio sofre para se transformar em saber a ensinar e, posteriormente, em 

saber ensinado não são deformações, mas sim necessidades e demandas dos sistemas de 

ensino e dos sistemas didático. Entretanto, não há um único caminho de didatização 

possível e as transformações sofridas pelos conteúdos escolares podem estar associadas 

às intenções didáticas, ou seja, os objetivos de formação propostos pela escola.  

 

 

 

 

 

 

___________________ 

6
 O termo Transposição Didática, embora esteja muito associado a Chevallard em seu livro La 

transposición didáctica: del saber sábio al saber enseñado (1991), já tinha sido utilizado por Michel 

Verret (1975).  
7
 Em francês, savoir savant. Pode-se propor como tradução possível “saber erudito”, mas a literatura já 

consolidou o uso de “saber sábio”. 
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3.2. A Teoria da Transposição Didática 

 

 

A transposição didática é um processo adaptativo que sempre existe em um 

sistema de ensino. Para Chevallard (1991), o saber sábio, já consolidado pela ciência, 

precisa sofrer uma transformação para gerar o saber a ensinar que sofrerá, por sua vez, 

um processo de didatização para se transformar no saber ensinado, presente na sala de 

aula na relação professor-aluno-saber. 

O saber a ensinar é a primeira transformação do saber sábio, chamada de 

transposição didática externa, e ela ocorre fora da sala de aula. O saber a ensinar 

manifesta-se nos livros e nos materiais pedagógicos, pois estes refletem as 

determinações do projeto social de ensino e as influências da noosfera, ou seja, no 

campo das influências dos atores envolvidos.  

Na passagem do saber a ensinar para o saber ensinado ocorre a transposição 

didática interna, com a participação do professor, quando este prepara suas aulas, a 

partir dos livros didáticos, por exemplo (Figura 3.2)
8
.  

 

Figura 3.2: Esferas de saberes 

 

Na figura acima, podemos ver o processo de toda a transposição didática do 

saber sábio até o saber ensinado. Durante esse caminho, muitas pessoas e muitos fatores 

acabam interferindo nesse processo, devido ao envolvimento de cada um, nos sistemas 

de ensino e mesmo fora dele, como as editoras, por exemplo.  

 

__________________________ 

8
 Extraído de Ricardo (2012, p. 115) 
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Todos os envolvidos, direta ou indiretamente nos sistemas de ensino, fazem 

parte do que Chevallard (1991) chamou de noosfera. Segundo Chevallard, é na noosfera 

que ocorre o encontro entre os interesses e expectativas da sociedade e o projeto 

formador da escola. No contexto brasileiro, seriam elementos da noosfera, por exemplo, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN); as Orientações Curriculares Oficiais, o 

Programa Nacional de Avaliação do Livro Didático (PNLD), as editoras, as sociedades 

científicas, os exames vestibulares, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), os 

diretores de escolas, os professores e outros.  

Os elementos da noosfera estão envolvidos numa ação que transforma um saber 

sábio em um saber possível de participar do sistema didático
9
. O sistema didático, por 

sua vez, está inserido no sistema de ensino. O sistema de ensino
10

 vai garantir o 

funcionamento dos sistemas didáticos em seus aspectos estruturais, organizacionais e 

reguladores. É o que podemos ver na Figura 3.3. 

 

                                                Figura 3.3: Sistema de ensino 

 

Chevallard ressalta que o sistema de ensino  

 

reúne o conjunto de sistemas didáticos e tem a seu lado um conjunto 

diversificado de dispositivos estruturais que permitem o 

funcionamento didático e que intervém neles em diversos níveis. (...). 

O sistema didático (...) possui um entorno, que podemos denominar, 

se desejamos, a sociedade, a sociedade “laica”, por contraste com essa 

sociedade de especialistas que é o sistema de ensino/educativo. 

(Chevallard 1991, p. 27) 

 

 

 

______________________ 

9
 O sistema didático está ilustrado na figura 3.1, na página 46.           

10
 Extraído de Chevallard (1991, p. 28), com adaptações. 
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Além disso, Chevallard destaca que aquele saber produzido pela Transposição 

Didática (TD) estaria “exilado de sua origem e separado de sua produção histórica” 

(Chevallard, 1991, p.18). Ou seja, ao se transformar em objeto de ensino, encontra-se 

inserido em outro contexto: o escolar. Por essa razão, Chevallard (1991) afirma que a 

Transposição Didática permite articular uma análise epistemológica com uma análise 

didática, o que caracteriza uma vigilância epistemológica.  

 

 

3.2.1. Transposição Didática como ferramenta de 

análise: a Vigilância Epistemológica 

 

 

Considerando o sistema didático como a relação entre o aluno, o professor e o 

saber, Chevallard (1991, p. 15) destaca que “torna-se possível falar desse terceiro 

termo, tão curiosamente esquecido: o saber”. Chevallard acredita ser possível 

questionar qual o objetivo de determinado saber compor os programas escolares. Por 

exemplo, qual a relação desse saber ensinado com o saber sábio (saber científico)? Ou, 

ainda, quais transformações, adaptações e simplificações ocorreram? 

Como já vimos, o saber que adentra a sala de aula não é igual ao saber produzido 

pelo cientista. A maneira como o professor leva o saber para a sala de aula não é igual 

ao contexto de sua produção. Mas todo saber precisa ser legitimado pelos cientistas para 

adentrar a sala de aula. Além disso, o saber ensinado precisa ser legitimado pelo projeto 

social de ensino proposto, pois “para que o ensino dado apareça legitimado, é preciso 

que afirme fervorosamente sua adequação com o projeto que o justifique e o explique” 

(Chevallard, 1991, p.17). Por isso, o sistema didático é um sistema aberto e precisa ser 

compatível com o projeto social do qual ele faz parte. Esse sistema didático é aberto 

porque pode sempre ser reavaliado e transformado para que se aproxime, por exemplo, 

ao projeto social do qual ele faz parte, especialmente em se tratando do saber ensinado.  

A TD tem na sua concepção a ideia de olhar para esse saber ensinado e 

questionar se ele continua adequado ou não às expectativas de ensino e de formação. 

Percebemos isso, quando Chevallard (1991) ressalta que a TD 

 



51 
 

é uma ferramenta que permite recapacitar, tomar distância, interrogar 

as evidências, por em questão as ideias simples, desprender-se da 

familiaridade enganosa de seu objeto de estudo. Em uma palavra, o 

que permite exercer a vigilância epistemológica. (Chevallard, 1991, p. 

17). 

 

A vigilância epistemológica é o termo usado por Chevallard (1991) para a ação 

que pretende interrogar o saber ensinado sobre o seu papel dentro de um projeto de 

ensino em particular. 

Para Chevallard (1991), exercer a vigilância epistemológica é, antes de tudo, 

distanciar-se da sala de aula, ou seja, do papel de professor, e questionar se aquele saber 

ensinado está adequado ao sistema de ensino proposto e quais as contribuições que esse 

saber pode dar à concretização do projeto social de ensino. A vigilância epistemológica 

se torna importante e necessária, pois como já declarou Machado (1996): 

 

O professor abdica do privilégio de projetar os caminhos a serem 

trilhados, em consonância com as circunstâncias – experiências, 

interesses, perspectivas – de seus alunos, passando a conformar-se, 

mais ou menos acriticamente, com o encadeamento de temas 

propostos pelo autor. Tal encadeamento ora tem características 

idiossincráticas, ora resulta da cristalização de certos percursos, que 

de tanto serem repetidos, adquirem certa aparência de necessidade 

lógica. (Machado, 1996, p. 23) 

 

Assim, precisamos revisitar os percursos de didatização para avaliar a 

importância deles no processo de ensino. Por isso, o exercício da vigilância 

epistemológica é uma das “condições [na transposição didática] que determinam a 

possibilidade de uma análise científica do sistema didático” (Chevallard, 1991, pag. 51 

– acréscimo nosso). 

Além disso, Chevallard (1991) chama a atenção para o fato de que alguns 

saberes, para comporem os programas escolares, transformam-se em criações didáticas, 

ou seja, o saber, para ser possível de ser ensinado, sofre “um conjunto de 

transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um lugar entre os objetos 

de ensino” (Chevallard, 1991, p.45). O autor cita o caso da transformação da Teoria dos 

Conjuntos dos matemáticos para a teoria dos conjuntos da escola. Nesse caso, os 

diagramas de Venn são um exemplo de criação didática. Nesse caso, criação didática 

surge como uma opção para facilitar a compreensão dos conceitos da Teoria dos 

Conjuntos na escola básica. 
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Ao longo da escola básica, vamos encontrar várias criações didáticas, todas com 

o objetivo de favorecer a aprendizagem de determinado conceito. No caso da 

matemática é importante avaliar se todas as criações didáticas realmente auxiliam o 

desenvolvimento dos conceitos e significados, ou se favorecem apenas procedimentos 

de resoluções. 

A vigilância epistemológica atuaria aqui, por exemplo, para perguntar qual o 

objetivo de ensinar esse conteúdo (criação didática)? Qual a relação dele com o projeto 

social de ensino? E, a quais objetivos formadores esse saber está relacionado? Por causa 

desses questionamentos, o princípio da vigilância carrega consigo  

 

o limite de receptividade por parte do sistema de ensino e de seus 

agentes (em, primeiríssimo lugar os docentes), das análises que este 

princípio permite produzir.  

De fato, sua eficácia particular consiste em iluminar a diferença ali 

onde se acha negada pelo docente; em questionar a identidade 

espontânea suposta, para fazer aparecer a inadequação cuja evidência 

mascara. (Chevallard, 1991, pag. 51) 

 

Esse processo pode, de um lado, desmotivar o professor, pois ao se deparar com 

esses questionamentos, seu trabalho pedagógico pode parecer ruim. Por outro lado, 

deve-se tomar cuidado para que o professor não acredite que exista uma transposição 

didática ideal. 

A ideia é que o professor fique atento em relação à transposição que está 

ocorrendo. O que devemos procurar com a vigilância epistemológica é criar boas 

transposições didáticas que nunca serão perfeitas e, muito menos, únicas. Segundo 

Ricardo (2012) “o que se define por uma boa transposição didática não é apenas a 

fidelidade com o saber sábio, mas também sua pertinência em relação ao projeto social 

de formação que (supostamente) existe no sistema de ensino” (p. 119). As transposições 

didáticas adequadas sugerem que os saberes ensinados estejam em consonância com os 

sistemas didático e de ensino.  

Além disso, ressalta Chevallard (1991), o saber ensinado precisa estar próximo 

do saber sábio para ser legitimado pelos especialistas, e para não pôr em risco o projeto 

formador da escola. Por outro lado, o saber ensinado terá que estar distante dos saberes 

que circulam na sociedade, ou seja, dos saberes (banalizados) que não oferecem 

nenhuma (ou pouca) contribuição para o processo formativo. 
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Como o processo de didatização é permanente, nem sempre o saber ensinado 

consegue manter boa relação com o saber sábio e com o saber que circula na sociedade. 

Por isso, Chevallard diz que  

 

a distância correta que o saber ensinado deve guardar a respeito do 

saber sábio e, também, a respeito do saber banalizado resulta, pouco a 

pouco, desgastado. O saber ensinado se gasta. (Chevallard, 1991, p. 

30) 

 

Chevallard (1991) salienta que o saber ensinado pode sofrer um desgaste de dois 

tipos: biológico e moral. 

 

Trata-se de um desgaste que podemos considerar “biológico” e que 

afasta visivelmente do saber sábio. Desgaste “moral” também, ou 

obsolência, que o aproxima perigosamente do saber banalizado. Com 

o tempo, o saber tratado pelo sistema de ensino envelhece; um certo 

dia se percebe que está velho em relação a sociedade (em relação ao 

saber sábio e ao saber banalizado). (Chevallard, 1991, p. 30) 

 

Em complemento, Ricardo (2012) ressalta também os possíveis desgastes do 

saber ensinado: o desgaste biológico que está associado ao período histórico de 

produção e, o desgaste moral, associado ao juízo de valor da pertinência ou não dos 

conteúdos escolares. 

Em ambos os casos, “o desgaste do saber ensinado supõe como resultado a 

incompatibilidade do sistema de ensino com seu entorno” (Chevallard, 1991, p. 31). 

Para reestabelecer a compatibilidade do saber ensinado, segundo Chevallard (1991), há 

a necessidade de revisitar o saber sábio para reestruturar as transposições didáticas. 

Nessa reestruturação, o saber ensinado precisa se aproximar mais do saber sábio e se 

afastar mais dos saberes que circulam pela sociedade. De acordo com o autor: 

 

Para restabelecer a compatibilidade, torna-se indispensável a 

instauração de uma corrente do saber proveniente do saber sábio. O 

saber ensinado se parece velho em relação à sociedade; uma nova 

contribuição diminui a distância com o saber sábio, a dos 

especialistas; e aumenta a distância do [saber] dos pais. Aqui se 

encontra a origem do processo de transposição didática. (Chevallard, 

1991, p.31) 

 

O desgaste do saber também pode proporcionar um saber muito distante do 

contexto social vivido pelo aluno e isso pode acarretar desinteresse pelo assunto 
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discutido. A análise feita com base na vigilância epistemológica pode mostrar ao 

professor o momento em que ele minimiza os objetivos de aprendizagem para facilitar a 

compreensão de seus alunos durante as aulas. Muitas vezes, essa tentativa de facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem ao aluno pode afetar o processo formativo, quando 

comparado com o que se esperava no projeto original. 

Nesse momento, a vigilância epistemológica pode dizer, então, se a transposição 

realizada corresponde ou não ao projeto pedagógico ao qual ela está supostamente 

vinculada. Portanto, a Transposição Didática serve como um importante instrumento de 

análise. 

 

 

3.2.2. Os Processos de Didatização dos Saberes 

Escolares 

 

 

Como já vimos, os saberes escolares, mesmo antes de entrar na sala de aula, 

sofrem um processo de didatização. Antes de qualquer coisa, esse saber se transformou 

em objeto de saber, ou seja,  

 

Um objeto de saber somente chega a existir como tal, no campo de 

consciência dos agentes do sistema de ensino, quando sua inserção no 

sistema dos ‘objetos a ensinar’ se apresenta como útil para a economia 

do sistema didático. (Chevallard, 1991, p. 57) 

 

Desse modo, um objeto de saber vai se constituir como objeto de ensino quando 

passa a fazer parte do sistema de ensino e, em princípio, responde a uma necessidade 

didática. A partir do momento em que o saber se torna objeto de saber, a transposição 

didática já começa a acontecer, para que ele se transforme em objeto a ensinar e, depois, 

em objeto de ensino. Por isso, o trabalho da transposição continua até o tempo de esse 

saber chegar à sala de aula. 

As noções matemáticas como, por exemplo, adição, entes geométricos, 

derivação, função, também são objetos de ensino, porque fazem sentido dentro de um 

grupo de professores que ministra aulas de matemática para um mesmo período do 

processo escolar. Associada ao ensino desse objeto sempre existem outros objetos ou 
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noções (paramatemáticas e protomatemáticas) que não se constituem em objeto de 

ensino, ao menos não explicitamente. Esse é um ponto importante para nossa tese, 

conforme será discutido nos capítulos seguintes. 

Chevallard (1991) define tais noções como sendo: 

 

As noções paramatemáticas, por exemplo, não constituem o objeto de 

um ensino: são objetos de saber ‘auxiliares’, necessários para o ensino 

(e a aprendizagem) dos objetos matemáticos propriamente ditos. 

Devem ser ‘aprendidas’ (ou melhor ‘conhecidas’), pois não são 

ensinadas (segundo o plano de ensino das noções matemáticas). 

(Chevallard, 1991, p. 59-60) 

 

Em relação às noções protomatemáticas, Chevallard destaca que: 

 

Existe um extrato mais profundo de ‘noções’ mobilizadas 

implicitamente pelo contrato didático
11

. Para elas, propus o 

qualificativo de protomatemáticas. (Idem, p. 60)  

 

Chevallard (1991) nos dá um exemplo dessas noções (paramatemáticas e 

protomatemáticas) em conceitos matemáticos: 

 

Noções matemáticas, noções paramatemáticas, noções 

protomatemáticas constituem extratos cada vez mais profundos do 

funcionamento didático do saber. Sua consideração diferencial é 

necessária para a análise didática: por isso a análise da transposição 

didática de qualquer noção matemática (por exemplo a identidade a
2
 – 

b
2
 = (a + b)(a - b)) supõe a consideração de noções paramatemáticas 

(por exemplo, as noções de fatoração e simplificação), a que por sua 

vez devem ser consideradas a luz de certas noções protomatemáticas 

(a noção de padrão, de simplicidade, etc.). (Chevallard, 1991, p. 65) 

 

Por não serem consideradas objetos de ensino, elas não são ensinadas 

explicitamente. Disso resulta nem sempre haver um momento no processo de ensino e, 

consequentemente, no livro didático destinado ao ensino dessas noções. No entanto, o 

que podemos constatar é que essas noções acabam sendo necessárias para o 

desenvolvimento de alguns objetos de ensino. 

 

_______________________ 
11

 A noção de contrato didático foi proposta por Brousseau (1986). Refere-se ao conjunto de 

responsabilidades, expectativas e regras, implícitas ou explícitas, que se estabelecem entre professor e 

alunos diante de um projeto de ensino e aprendizagem. 
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Pensando em nossa pesquisa, percebemos que o pensamento algébrico nem 

sempre está explícito nas atividades e, muito menos, no processo de avaliação. Dessa 

maneira, ele não é considerado objeto de ensino, mas tacitamente está presente na 

compreensão e na resolução de muitas atividades referentes ao ensino de álgebra. 

Assim, sob uma perspectiva mais ampla, podemos considerá-lo uma noção 

paramatermática. 

 

 

3.2.3. Saberes Escolarizáveis e Preparação 

Didática  

 

 

O que vimos anteriormente nos mostra que, no que diz respeito ao ensino da 

matemática, existem saberes (saberes e procedimentos) que são ensinados e saberes que 

são assimilados sem nunca serem ensinados explicitamente. Seriam as noções 

paramatemáticas e protomatemáticas descritas por Chevallard (1991). Temos também 

os saberes que são escolarizáveis, ou seja, que se adaptam a regimes escolares, e saberes 

que não são escolarizáveis.  

Orange (1990) destaca ao menos três dimensões a serem consideradas para 

avaliar se um saber pode ser escolarizável ou não. São elas: 

 

(...) os aspectos epistemológicos, psicológicos e pedagógicos. O 

primeiro concerne à prática de referência e a significação dos 

problemas que ela tenta responder; o segundo, o aluno, suas 

representações, suas estratégias de resolução de problemas, os 

obstáculos que ele encontra; o terceiro, a estrutura escolar e as 

condições de ensino. (Orange, 1990, p. 3) 

 

Michel Verret também nos dá uma ideia das condições, segundo ele, dos saberes 

que podem ser escolarizados. 

De acordo com Michel Verret (1975): 

 

 

 



57 
 

 

Uma transmissão escolar burocrática supõe, em relação ao saber: 

1. a divisão da prática teórica em campos de saberes delimitados que 

dêem lugar a práticas de aprendizagens especializadas, ou seja, a 

desincretização do saber. 

2. em cada uma dessas práticas, a separação do saber e da pessoa, isto 

é, a despersonalização do saber. 

3. a programação das aprendizagens e dos controles, segundo as 

sequências racionais que permitem uma aquisição progressiva dos 

conhecimentos específicos, quer dizer, a programabilidade da 

aquisição do saber. 

Em relação à transmissão, supõe-se: 

1. a definição explícita, em compreensão e extensão, do saber a 

transmitir, ou seja, a publicidade do saber. 

2. o controle regulado das aprendizagens segundo procedimentos de 

verificação que autorizem a certificação dos conhecimentos 

específicos, isto é, o controle social das aprendizagens. (Verret, 1975, 

p. 146 apud Chevallard, 1991, p. 67 – grifo nosso) 

 

Em relação aos saberes não escolarizáveis, Verret (1975) destaca que: 

 

Essas condições, ao mesmo tempo que definem o campo de 

transmissibilidade escolar, definem seu campo de 

intransmissibilidade: 

Serão socialmente não escolarizáveis: 

1. os saberes reservados (saberes esotéricos, saberes iniciáticos), os 

quais escapariam da publicidade. 

2. os saberes aristocráticos, que pretenderiam iludir as exigências de 

um controle social publicamente definido segundo normas universais 

que excluem todo privilégio setorial. 

Serão gnoseologicamente não escolarizáveis: 

1. os saberes totais ou com pretensão de totalidade, no sentido de se 

oporem a procedimentos analíticos; suas aprendizagens resistiriam 

também às programações organizadas e em sequências progressivas. 

2. os saberes pessoais, os quais estariam consubstancialmente 

vinculados a pessoas, por definição insubstituíveis. 

3. os saberes empíricos, pois seu sincretismo os conduz precisamente 

a aquisição global e pessoal, pelos meios intuitivos da familiaridade 

mimética, sem que nunca se saiba precisamente quando se aprende 

nem exatamente que se aprende. (Verret, 1975, p. 147 apud 

Chevallard, 1991, p. 68) 

 

Para Chevallard (1991), os requisitos usados por Verret, a saber, desincretização, 

despersonalização, programabilidade da aquisição do saber, publicidade e controle 

social das aprendizagens “se encontram satisfeitos através de um processo de 

preparação didática, que se denomina colocar em texto de saber” (Chevallard, 1991, p. 

69). Esses requisitos formam um discurso chamado por Chevallard (1991) de 

textualização do saber.  
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Essa textualização produz uma reestruturação do saber para torná-lo um saber 

ensinável. Durante esse processo ocorrem algumas limitações geradas pelo próprio 

sistema de ensino. Este se preocupa em organizar os saberes em anos escolares, 

relacionando-os com pré-requisitos e estipulando o tempo didático para cada saber a ser 

ensinado.  

A textualização do saber produz alguns efeitos, como a desincretização, que 

trata da reorganização dos saberes em disciplinas escolares, separando-os em períodos 

pré-determinados dentro do programa escolar, com a finalidade de atender as exigências 

práticas do contexto escolar. Essa desincretização pode levar o professor a acreditar que 

a sequência apresentada nos livros didáticos é a única correta, ou possível, quando, na 

verdade, trata-se de uma forma local da textualização do saber. 

Para apresentar os conceitos, muitas vezes, retira-se a problemática que o 

originou, ocasionando assim a descontextualização. O processo histórico de construção 

do conceito desaparece. Aparentemente, então, o saber ensinado estaria relacionado 

apenas a uma abordagem operacional do conceito em forma de exercícios e não de 

problemas. 

Essa textualização também acaba excluindo o autor de sua produção. Ricardo 

(2012, p. 121) destaca que ocorre uma separação entre pensamento e a sua produção; a 

despersonalização, que também faz desaparecer as contribuições anteriores de várias 

pessoas e o conceito se mostra pronto e acabado. Essas condições, ou esses efeitos, 

permitem a publicidade do saber que possibilitará o controle social das 

aprendizagens. Espera-se que a conscientização dessa estrutura criada possibilite a 

verificação da aprendizagem. Todas essas condições ajudam a textualização do saber a 

contemplar uma programabilidade da aquisição do saber, definindo toda a estrutura e 

o andamento da relação didática. Dessa maneira, a programabilidade da aquisição do 

saber estipula um tempo de ensino para cada saber e uma sequência entre os saberes. 

Toda essa estrutura criada é transmitida para a aprendizagem, acreditando que ela 

acontece ao mesmo tempo e na mesma sequência que o processo de ensino. 

Chevallard (1991) destaca que, se é verdade que a aprendizagem pode ser 

sequencial, não necessariamente essa sequência é a mesma da sequência de ensino, pois, 

segundo ele, “é necessário que o progresso de aprendizagem seja sequencial: mas a 

ordem de aprendizagem não é isomorfa em relação à ordem de exposição do saber; a 

aprendizagem do saber não é um calco do texto do saber” (Chevallard, 1991, p. 74). 

Entretanto, alguma sequenciação no saber ensinado ocorrerá, pois essa é uma exigência 
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do sistema de ensino, inclusive a relação com o tempo de duração de cada processo de 

ensino. 

O tempo de ensino também pode não estar de acordo com o tempo de 

aprendizagem. Na matemática, muitas vezes, esse tempo de duração imposto acaba 

privilegiando um ensino voltado para o treinamento de regras e de procedimentos, sem 

espaço para a compreensão do significado de cada procedimento e sua possível 

utilização. 

 

 

3.2.4. Discussões a partir da Transposição 

Didática 

 

 

A Teoria da Transposição Didática encontrou algumas críticas entre os 

estudiosos da didática da matemática. Uma das críticas aponta que a teoria considera o 

saber sábio como única referência no processo de didatização, para transformá-lo em 

saber a ensinar e, depois, em saber ensinado. 

Chevallard (1991), em resposta a essas críticas, destaca que a didática da 

matemática está inserida no campo da antropologia. Tendo essa ideia como ponto de 

partida, busca encontrar a resposta para qual seria o objeto das didáticas. E responde: o 

didático. Mas, o didático, para ele, não se reduz somente ao sistema didático. Para o 

autor, didático se associa ao termo estudo, proveniente do grego didaktikos, ou seja, 

“próprio à instrução”, “relativo ao ensino” (Ricardo, 2012, p.124). 

Para Chevallard (1999) existem os sujeitos, as instituições, os objetos e as 

relações entre esses elementos. Os objetos só existem se eles existirem ao menos para 

um sujeito ou para uma instituição. Nessas relações, o que é essencial para Chevallard 

(1999) é o “conhecimento” que está presente em cada relação. Assim, “no coração da 

antropologia, vemos emergir uma antropologia do conhecimento, uma antropologia 

cognitiva” (Chevallard, 1999, p. 149). Portanto, faz parte das habilidades do ser 

humano, desenvolver e divulgar o conhecimento ou, mais apropriadamente, o saber. 

No entanto, os objetos de conhecimento não se constroem com tudo o que a 

cultura oferece. Exige-se uma noção de saber, mas nem todo conhecimento sobre um 

objeto leva o status de saber. 
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De acordo com Chevallard (1991) existem quatro tipos de manipulação dos 

saberes: i) de utilização – profissional que utiliza um saber; ii) de ensino – profissional 

que atua na educação; iii) de produção – por exemplo, os cientistas e iv) de manipulação 

transpositiva dos saberes – quem manipula um saber de uma instituição para a outra.  

A epistemologia acaba privilegiando mais a produção dos saberes, segundo 

Chevallard (1991). O estudo antropológico tenta trabalhar com todas as manipulações e 

reconhece a autonomia de cada uma. Essas reflexões sobre os saberes no interior de 

uma antropologia, levou Chevallard (1999) a elaborar a Teoria Antropológica do 

Didático, que apresentamos a seguir. 

 

 

3.3. Teoria Antropológica do Didático  

 

 

A Teoria Antropológica do Didático (TAD) nasce após algumas críticas feitas à 

Transposição Didática. Como já mencionamos neste trabalho, as críticas foram feitas 

em relação ao saber ensinado, por estar somente associado ao saber sábio, mesmo 

sabendo que todo o processo de transposição tem influência da noosfera. 

A TAD de Chevallard (1999) defende que a atividade matemática e, por 

conseguinte, a atividade do estudo da matemática insere-se em um conjunto mais amplo 

de atividades humanas e de instituições sociais. A base da TAD admite que toda 

atividade humana realizada pode descrever-se com um modelo que se resume aqui com 

a palavra praxeologia. O significado etimológico dessa palavra é o logos da práxis. Para 

Chevallard (1999), a praxeologia pode ser empregada para entender a atividade 

matemática, e também para entender as ações humanas. Chevallard (1999) estrutura a 

praxeologia em um conjunto formado pela Tarefa T, Técnica τ, Tecnologia θ e Teoria 

Θ, ou seja, o conjunto [ T, τ, θ, Θ]. 

Essa praxeologia é uma “organização” estruturada em dois blocos distintos: o 

primeiro é o bloco prático-técnico [ T, τ], o qual pode ser entendido como o saber-fazer; 

e o bloco tecnológico-teórico [θ, Θ], relacionado ao saber, ou melhor, a um discurso 

lógico que permite justificar o bloco prático-técnico. Assim, Chevallard (1999) declara 

que um saber, para ser ensinado, precisa conter uma praxeologia, ou seja, todo saber 
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para ser ensinado tem que ter um conjunto de tarefas, técnicas, tecnologias e teorias. 

Para cada saber precisamos compreender o saber-fazer, e justificar esse fazer. 

As atividades nos livros didáticos têm o objetivo de construir um saber a ensinar, 

por isso, elas devem apresentar o saber-fazer e as justificativas desse fazer. Então, 

usaremos essa organização praxeológica para analisar as atividades propostas nos livros 

didáticos. Para isso, vamos compreender como cada elemento desse conjunto [ T, τ, θ, 

Θ] foi definido. 

Para Chevallard (1999), tudo o que é solicitado para uma pessoa fazer e mediado 

por verbos será uma tarefa ou um tipo de tarefa [T]. Assim, tarefa evoca uma ação 

determinada. Portanto, calcular o valor de uma função em um ponto é um tipo de 

Tarefa, mas calcular, simplesmente, é o que se chamaria um gênero de tarefa 

(Chevallard, 1999, p. 2). Para o autor, tarefas, tipos de tarefas e gêneros de tarefas não 

são dadas pela natureza, elas são as construções institucionais cuja reconstrução em tal 

instituição, por exemplo, em uma sala de aula, é um problema em si, o qual é objeto de 

estudo da didática. Para Chevallard (1999), uma instituição I é um conjunto de sujeitos, 

que ocupam posições distintas. Os sujeitos pertencentes a I acabam por ter as mesmas 

formas de fazer e pensar. Como exemplo de uma instituição, temos a sala de aula (as 

duas posições dentro de I são a de professor e a de aluno). Se um tipo de tarefa é dado, 

então essa tarefa está relacionada com alguma maneira de realizá-la. Essa maneira de 

fazer é o que Chevallard (1999) chamou de técnica [τ]. Neste sentido, a técnica é o 

saber-fazer. Em uma instituição I, Chevallard nos diz que podem existir várias técnicas 

relativas a um tipo de tarefa e todas aceitas por I, mas essas técnicas podem, ao mesmo 

tempo, não serem aceitas em outras instituições. A junção de [T] com [τ] constitui o 

bloco prático-técnico [T,τ], nesse caso, um saber fazer. 

Para cada técnica [τ] sempre podemos justificar racionalmente seu uso. Essa 

justificativa é chamada por Chevallard (1999) de tecnologia [θ]. Na TAD, o termo 

tecnologia [θ] tem o significado da própria palavra – o logos da técnica (tekhnê), pois 

aqui o termo significa um discurso racional que busca esclarecer determinada técnica, 

justificar seu uso e sua eficiência. A tecnologia [θ] servirá para justificar, explicar, 

tornar inteligível a técnica [τ]. A tecnologia vai dizer porque a técnica funciona. Além 

disso, a tecnologia de certa técnica poderá auxiliar a produzir novas técnicas. A 

tecnologia [θ] também poderá exigir explicações, justificativas, o que se poderia chamar 

de tecnologia da tecnologia. A essas explicações e justificativas da tecnologia 

Chevallard (1999) chamou de teoria [Θ]. 
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A teoria [Θ] é um discurso mais amplo que serve para interpretar e justificar a 

tecnologia. Esse discurso possui alto nível de abstração e generalização. Chevallard 

(1999) ressalta que, em alguns casos, uma instituição busca em outra instituição a 

justificativa de uma tecnologia, supostamente a detentora da teoria [Θ]. A tecnologia e a 

teoria formam o par denominado bloco tecnológico-teórico [θ, Θ] estritamente ligado ao 

saber. 

A TAD também traz uma leitura própria para a palavra estudo e o processo que 

o permeia. O estudo aqui é caracterizado pela “ideia de fazer qualquer coisa com o fim 

de aprender qualquer coisa (saber) ou de aprender a fazer qualquer coisa (saber-

fazer)” (Chevallard, 1999, p. 15). Esse processo de estudo pode ser modelado por uma 

praxeologia, ou por uma organização didática. 

Chevallard (1999) defende que toda organização praxeológica ou organização 

didática articula-se em tipos de tarefas, técnicas, tecnologias e teorias. Esse processo de 

estudo de uma organização didática ou matemática pode se estruturar de diferentes 

maneiras. Mesmo assim, constata-se que em qualquer caminho que seja seguido sempre 

haverá certos tipos de situações que estarão necessariamente presentes. Chevallard 

(1999) chama esses tipos de situações de momentos de estudo ou momentos didáticos. 

A atividade de estudo é descrita, então, pela teoria dos momentos didáticos ou 

momentos de estudos. A TAD concebe o processo de estudo a partir de seis momentos 

que não necessariamente seguem determinada ordem, podendo ocorrer ao mesmo tempo 

e em diversos instantes do processo. Resumidamente, podemos caracterizar cada um 

desses momentos da seguinte forma: 

 1º Momento: primeiro encontro: representa o primeiro contato que um 

grupo de estudo (que pode ser uma única pessoa) tem com a organização em jogo. Tal 

encontro pode ocorrer de várias formas, como, por exemplo, o contato com um tipo de 

problema (ou tipo de tarefas) que ele não sabe resolver de antemão, contida nessa 

organização; 

 2º Momento: exploratório: a partir do tipo de problema, ou tipo de tarefa 

que está sendo estudado, várias tarefas (do problema em questão) são trabalhadas. Esse 

momento permite o surgimento de, pelo menos, uma técnica para solucionar o problema 

proposto; 

 3º Momento: trabalho da técnica: marca o instante de trabalho da 

técnica, visa a obter seu domínio e a determinar sua precisão, validade e alcance. Pode 



63 
 

provocar modificações e ampliações da técnica, ou o surgimento de uma nova técnica, 

ou ainda, despertar a necessidade de explicações tecnológicas e teóricas sobre a técnica; 

 4º Momento: tecnológico-teórico: quando é necessário explicar e 

justificar a(s) técnica(s) envolvida(s) no estudo do tipo de problema (tipo de tarefa) em 

questão; 

 5º Momento: institucionalização: quando a organização praxeológica 

(matemática ou física, por exemplo) e todos os seus componentes são oficializados de 

acordo com a instituição em que se desenvolve a atividade em questão. Passa-se de um 

estágio “informal” para um estágio “formal”; 

 6º Momento: avaliação: momento em que se coloca à prova o domínio 

que se tem de determinada organização, e que pode ser vivido de forma individual ou 

coletiva. 

Vale ressaltar que, ao situar esses momentos de estudo no ambiente escolar, 

estes não são restritos ao trabalho do professor e nem ao trabalho realizado somente na 

sala de aula, pois eles podem acontecer com o professor antes e depois das aulas e com 

os alunos fora da sala de aula (Chevallard, 1999). 

Por fim, destacamos que os momentos de estudos são tratados como vivências 

necessárias para que um indivíduo consiga dominar determinado conhecimento. De 

acordo com a TAD, a partir da vivência desses seis momentos (não necessariamente 

obedecendo a uma ordem fechada), o indivíduo consegue construir a práxis e o logos 

sobre o conhecimento em questão. Essa construção constitui justamente uma de nossas 

preocupações centrais do presente trabalho. Nosso intuito é verificar se as atividades 

presentes nos livros didáticos (tarefas e tipos de tarefas) favorecem o desenvolvimento 

dessa conexão entre práxis e logos, ou seja, a construção do pensamento algébrico, 

através das atividades propostas, permeada pelos momentos de estudo. 
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4. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

 

O propósito do nosso trabalho é analisar o percurso de didatização do 

pensamento algébrico que existe atualmente em materiais didáticos, ao longo dos anos 

finais do Ensino Fundamental. Mas, além disso, pretendemos mostrar como as teorias 

usadas para essas análises servem de ferramentas para o professor analisar tanto os 

materiais didáticos quanto as suas aulas. Assim, esse capítulo pretende discutir a 

fundamentação que nos levou à escolha do material didático e como usaremos a Teoria 

da Transposição Didática e a Teoria Antropológica do Didático realizando, assim, uma 

análise qualitativa
12

 do material escolhido. 

 

 

4.1. Um breve histórico 

 

 

Interessa-nos verificar como os materiais didáticos atuais estão desenvolvendo o 

ensino de álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental. Para isso, não queremos 

comparar os materiais atuais com materiais de momentos anteriores do ensino. 

Queremos analisar o momento atual para entendermos como os livros didáticos estão 

tratando desse assunto. Pretendemos avaliar em qual medida eles estão corroborando 

com a deficiência do processo de ensino ou se, ao contrário, apontam  mudanças para 

esse cenário. 

 

 

 

 

______________________ 

12
 Usaremos a ideia de análise qualitativa definida por Triviños (1987). 
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Os materiais didáticos atuais foram influenciados por algumas mudanças nas 

políticas públicas educacionais do país nas últimas décadas. Apresentaremos um breve 

histórico dessas mudanças para compreendermos o cenário político no qual os materiais 

didáticos analisados foram elaborados. 

Em 1990, em Jomtiem (Tailândia), houve a Conferência Internacional da 

UNESCO, intitulada “Educação para todos”, financiada pelo BIRD (Banco Mundial), 

da qual, segundo Carvalho e Gomes (2009), diretrizes importantes foram incorporadas 

às leis e à política educacional brasileira (e em toda América Latina). Destacamos a 

inclusão da proposta da educação por competências, das recomendações sobre 

avaliações de rendimento escolar dos alunos e de sistemas de controle de políticas para 

garantir os resultados dos investimentos nessa área, além da recomendação da geração 

de um sistema de formação continuada de professores em função do argumento da má 

formação docente. 

Algumas dessas orientações e diretrizes se refletem na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996 (LDB/96), a partir da qual foram delegadas maiores 

responsabilidades para as instituições escolares, em relação à formação de seu projeto 

pedagógico, à participação da comunidade e ao acompanhamento dos alunos, além da 

gestão administrativa e financeira de cada escola. 

De acordo com o ART.8º da LDB, temos que: 

 

Art. 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de 

ensino. 

§1º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 

articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias 

educacionais. 

§2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos 

desta Lei. (Brasil, 1996) 

 

A LDB proporcionou um sistema de ensino menos centralizado, dando mais 

autonomia para as instituições escolares. Nesse cenário, a avaliação também ganhou 

importância. De acordo com a LDB, Art. 9º (inciso VI), a responsabilidade pelas 

avaliações é da competência da União, que, em colaboração com os sistemas de ensino, 

deve objetivar as prioridades e as melhorias para a qualidade do ensino. 

Nesse momento já existia no governo federal o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), que foi criado em 1985 e que consiste na distribuição gratuita de 
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livros didáticos para os alunos das escolas públicas de ensino fundamental de todo o 

país. O PNLD é de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC) e gerenciado 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), baseando-se nos 

princípios da livre participação das editoras privadas e da livre escolha por parte dos 

professores. 

O PNLD foi aperfeiçoado em 1995, com uma ampliação na distribuição dos 

livros didáticos. Com a LDB, em 1996, ficou garantido, como dever do Estado com a 

educação escolar pública, o atendimento ao educando, no Ensino Fundamental público, 

por meio de programas suplementares de material didático-pedagógico.  

Em 1996 foi iniciado o processo de avaliação dos livros didáticos inscritos para 

o PNLD/1997. No processo de avaliação do PNLD/1997 houve 466 obras inscritas para 

avaliação, com apenas 105 aprovadas (cerca de 23%). Em 2002 o MEC fez a primeira 

avaliação de livros didáticos em parceria com as universidades, incluindo a avaliação de 

livros didáticos destinados ao Ensino Médio.  

O processo para a avaliação dos livros didáticos realizado pelo PNLD é feito em 

ciclos trienais relativos aos anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio e, para tal, as editoras devem inscrever suas coleções e 

cumprir todos os pré-requisitos específicos contidos em Edital para essa avaliação. O 

processo do PNLD é longo e dividido em várias etapas, sendo elas: a inscrição das 

coleções feitas pelas editoras, em resposta a um edital público do MEC; avaliação da 

obra por professores e pesquisadores de diversas instituições educacionais de várias 

regiões do país. Como conclusão, elabora-se o Guia de Livros Didáticos, que é um 

documento no qual se apresentam todas as análises dos livros aprovados. A partir desse 

Guia o professor pode escolher o livro a ser adotado e que será utilizado pela escola por, 

no mínimo, 3 anos. Ao governo federal compete a compra e a distribuição desses livros 

para as escolas.  

Desde as primeiras avaliações, os livros didáticos vêm sofrendo modificações 

para se adequarem cada vez mais ao PNLD, pois um livro didático aprovado pelo 

PNLD pode ser comprado pelo governo federal em grande escala e distribuído para 

escolas da rede pública de ensino no país. 

Cada escola pode escolher os livros didáticos com os quais deseja trabalhar. 

Todavia, não foram realizados ainda estudos que garantam que todas as escolas recebem 

os livros escolhidos ou que todos os professores utilizam os livros entregues pelo 

governo. Por isso, achamos prematuro afirmar que são os livros mais usados, mas 
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trabalhamos com a possibilidade de que os livros aprovados no PNLD são aqueles que, 

em um dado ano, serão comprados pelo governo federal, em grande escala e 

distribuídos nas escolas da rede pública em todo o país.  

Para a nossa pesquisa, consultamos a avaliação dirigida aos livros didáticos 

relacionados aos últimos anos do Ensino Fundamental realizada em 2011 (para todas as 

disciplinas). O documento relativo à disciplina de matemática apresentou dez coleções 

de livros didáticos aprovados para os anos finais do Ensino Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º 

anos). Dessa lista, escolhemos dois livros didáticos representativos dessa amostra, e 

essa escolha será mais bem justificada nas próximas seções desse capítulo.  

Paralelamente ao PNLD, em 2007, depois dos dados apresentados sobre 

avaliações externas como o SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Escola Básica), 

atualmente chamado de Prova Brasil, o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e 

outras avaliações, o Governo do Estado de São Paulo elaborou uma proposta curricular 

para a rede pública do Estado, surgindo, então, a proposta São Paulo Faz Escola 
13

. 

Essa proposta é um conjunto de metas para a educação paulista, que seriam 

conquistadas até 2010. Essa proposta contém ações integradas, cujo objetivo era 

organizar melhor o sistema educacional de São Paulo
14

. Dentre essas medidas, foram 

elaborados materiais didáticos para cada disciplina e direcionados aos professores e 

alunos. Esse material contém versões diferenciadas para professores (Caderno do 

Professor) e alunos (Caderno do Aluno), e tem o objetivo de completar o trabalho da 

sala de aula visando a melhoria da qualidade do ensino. 

Para fazer um contraponto aos livros didáticos, vamos também analisar os 

Cadernos da Proposta Curricular – São Paulo Faz Escola, elaborados pelo governo do 

Estado de São Paulo e que atualmente são usados pelas escolas da rede pública estadual 

como um material complementar ao livro didático. Como o perfil desse material é 

complementar à atividade da sala de aula, queremos analisar de que modo ele constrói o 

pensamento algébrico paralelamente e/ou independentemente ao uso de qualquer livro 

didático. Por outro lado, a escolha também aconteceu pelo fato de os Cadernos 

proporem nova concepção para o ensino de matemática. Assim, teremos propostas de 

didatizações atuais distintas na nossa pesquisa. 

____________________________ 
13

 O site onde é possível localizar a proposta é http://www.saopaulofazescola.sp.gov.br/. Acessado em 

03/05/2013. 
14

 Mais detalhes em  

http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.redosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009. 

Acessado em 06/05/2013. 

http://www.saopaulofazescola.sp.gov.br/
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?alias=www.redosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009
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A nossa análise do processo de ensino formal de álgebra no Ensino Fundamental 

se dará tendo em vista os materiais pedagógicos elaborados a partir desses dois projetos, 

a saber, PNLD e São Paulo Faz Escola. Esses programas têm tido grande repercussão, 

tanto local quanto nacionalmente. Como a nossa pesquisa é direcionada ao ensino de 

álgebra, não vamos entrar nos aspectos políticos dessas propostas, ainda que estejamos 

cientes de que elas interferem nos sistemas de ensino.  

Na primeira parte deste capítulo, apresentaremos as diretrizes da avaliação feita 

pelo Guia de Livros Didáticos relacionado ao PNLD/2011, bem como o resultado de 

cada análise e os objetivos que nos levaram a escolha de dois livros dessa lista. 

Na segunda parte, faremos uma breve apresentação do programa São Paulo Faz 

Escola e das diretrizes da proposta curricular de matemática enfatizando a parte de 

álgebra para compreendermos o cenário no qual os Cadernos foram elaborados. 

Para finalizarmos, discutiremos de que maneira usaremos a Teoria da 

Transposição Didática e a Teoria Antropológica do Didático para analisarmos esses 

materiais. 

 

 

4.2 A escolha dos livros no PNLD/2011 

 

 

A proposta do nosso trabalho é analisar os livros didáticos usados atualmente 

nas escolas. Entretanto, seria difícil abarcar todas as coleções adotadas nos mais 

distintos sistemas de ensino. Assim, optamos por analisar algumas coleções que foram 

avaliadas pelo PNLD-2011 e os Cadernos elaborados pelo Governo do Estado de São 

Paulo na proposta curricular – São Paulo Faz Escola. 

Nesta seção falaremos dos livros aprovados no PNLD/2011. A lista dos 

aprovados está na Tabela 4.1 por ordem de apresentação do Guia.  

 

Tabela 4.1: Lista dos livros aprovados no PNLD/2011 

 Autor Título Editora 

1 Edwaldo Bianchini Matemática Moderna 

2 José Ruy Giovanni Jr. 

Benedicto Castrucci 

A Conquista da 

Matemática – Edição 

FTD 
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Renovada 

3 Alexandre Luís Trovon de 

Carvalho 

Lourisnei Fortes Reis 

Aplicando a Matemática Casa Publicadora 

Brasileira 

4 Iracema  

Dulce        

Matemática – Ideias e 

Desafios 

Saraiva Livreiros 

Editores 

5 Luiz Márcio Imenes 

Marcelo Lellis 

Matemática – Imenes & 

Lellis 

Moderna 

6 Gelson Iezzi 

Osvaldo Dolce 

Antonio Machado 

Matemática e Realidade Saraiva Livreiros 

Editores  

7 José Jakubovic 

Marília Ramos Centurión 

Matemática na Medida 

Certa 

Scipione 

8 Jackson da Silva Ribeiro Projeto Radix - 

Matemática 

Scipione 

9 Luiz Roberto Dante Tudo é Matemática Ática 

10 Joamir Souza 

Patricia Moreno Pataro 

Vontade de Saber 

Matemática 

FTD 

 

Para escolhermos os nossos livros, analisamos a proposta do PNLD e a 

elaboração e concepção do Guia do Livro Didático. 

 

 

4.2.1. Conhecendo o Guia de livros didáticos – 

PNLD/2011 

 

 

O Guia de Livros Didáticos de 2011 utilizado aqui é o produto final do processo 

de avaliação do PNLD/2011 para os anos finais do Ensino Fundamental (6º, 7º, 8º e 9º 

anos) referentes à área de Matemática. O Guia apresenta uma análise das avaliações 

feitas por especialistas nas áreas a respeito de cada livro. Para fundamentar as 

avaliações, o Guia apresenta concepções de ensino que permeiam o PNLD e as 

diretrizes dessa avaliação. Destacamos algumas partes desse documento para 

compreendermos essas concepções. 

Em relação à importância do livro didático para o processo de ensino-

aprendizagem, o Guia deixa claro que o livro didático “é portador de uma perspectiva 

sobre o saber a ser estudado e sobre o modo de se conseguir aprendê-lo mais 

eficazmente” (Brasil, 2010, p. 12). Ressalta também que o livro “é um recurso auxiliar 
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no processo de ensino-aprendizagem e não pode, portanto, ocupar o papel dominante 

nesse processo. Assim, cabe ao professor manter-se atento para que sua autonomia 

pedagógica não seja comprometida” (Brasil, 2010, p.13).  

Dessa maneira, o Guia parece concordar com a Teoria da Transposição Didática 

de Chevallard (1991) em relação ao livro didático, considerando que o livro seja a 

textualização do saber a ensinar e que o professor participa, ou deveria participar, desse 

processo de didatização, transformando o saber a ensinar do livro didático em saber 

ensinado.  

Pensando no ensino de matemática, o Guia apresenta suas concepções da 

matemática na sociedade atual, ao afirmar que: 

 

A Matemática pode ser concebida como uma fonte de modelos para os 

fenômenos nas mais diversas áreas do saber. Tais modelos são 

construções abstratas que se constituem em instrumentos para ajudar 

na compreensão desses fenômenos. Modelos matemáticos incluem 

conceitos, relações entre conceitos, procedimentos e representações 

simbólicas que, num processo contínuo, passam de instrumento na 

resolução de problemas a objeto próprio de conhecimento. Também 

não deve ser esquecido que as atividades matemáticas geraram, ao 

longo da história, um corpo de saber – a Matemática, que é um campo 

científico, bastante extenso, diversificado e em permanente evolução. 

(Brasil, 2010, p. 14) 

 

A matemática, como qualquer outra ciência, está sempre em desenvolvimento 

tanto para criar modelos capazes de resolver os problemas atuais quanto para o seu 

próprio desenvolvimento. Esse constante desenvolvimento a torna uma ciência que 

acompanha a evolução das sociedades. Para que todos tenham acesso a essa matemática, 

seu ensino precisa ser compatível com essas evoluções. Por isso, queremos analisar 

como o Guia relaciona essa ideia da matemática atual com a concepção de ensino que 

permeia a sala de aula.  

O Guia afirma que é muito difícil citar um conjunto de competências que devem 

ser desenvolvidas nas aulas de matemática, embora proponha um conjunto de 

competências mais gerais e destaca que estas não devem ser desenvolvidas 

individualmente. Temos aqui a lista completa dessas competências gerais:  

 

- interpretar matematicamente situações do dia a dia ou de outras áreas 

do conhecimento; 

- usar independentemente o raciocínio matemático, para a 

compreensão do mundo que nos cerca; 
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- resolver problemas, criando estratégias próprias para sua resolução, 

desenvolvendo a iniciativa, a imaginação e a criatividade; 

- avaliar se os resultados obtidos na solução de situações-problema são 

ou não razoáveis; 

- estabelecer conexões entre os campos da Matemática e entre essa e 

as outras áreas do saber; 

- raciocinar, fazer abstrações com base em situações concretas, 

generalizar, organizar e representar; 

- compreender e transmitir ideias matemáticas, por escrito ou 

oralmente, desenvolvendo a capacidade de argumentação; 

- utilizar a argumentação matemática apoiada em vários tipos de 

raciocínio: dedutivo, indutivo, probabilístico, por analogia, plausível, 

entre outros; 

- comunicar-se utilizando as diversas formas de linguagem 

empregadas na Matemática; 

- desenvolver a sensibilidade para as relações da Matemática com as 

atividades estéticas e lúdicas; 

- utilizar as novas tecnologias de computação e de informação. (Brasil, 

2010, p. 15-16) 

 

Em todas essas competências, chamadas de gerais, encontramos muitas ações 

que nos remetem ao campo das ideias, ou ao desenvolvimento do raciocínio 

matemático. Todas essas competências, de forma geral, compõem o que chamamos de 

pensamento algébrico. Naturalmente, elas foram descritas em seus aspectos mais 

amplos pelo Guia. Entretanto, o próprio Guia restringiu essas competências para mais 

específicas dentro do ensino de álgebra, conforme se observa a seguir: 

 

A percepção de regularidades, que pode levar à criação de modelos 

simbólicos para diversas situações, e a capacidade de traduzir 

simbolicamente problemas encontrados no dia a dia, ou provenientes 

de outras áreas do conhecimento, devem ser gradativamente 

desenvolvidas para se chegar ao uso pleno da linguagem e das 

técnicas da álgebra. O uso da linguagem algébrica, para expressar 

generalizações que se constituam em propriedades de outros campos 

da Matemática, é outra função da álgebra que deve ser, pouco a 

pouco, introduzida. (Brasil, 2010, p. 16) (grifo nosso) 

 

O Guia destaca que as competências específicas para o ensino de álgebra devem 

ser: percepção de regularidades, a capacidade de traduzir simbolicamente problemas 

encontrados no dia a dia, ou provenientes de outras áreas do conhecimento, uso pleno 

da linguagem e das técnicas da álgebra e uso da linguagem algébrica para expressar 

generalizações,. De acordo com o Guia, supõe-se que o livro didático deveria propiciar 

o desenvolvimento do pensamento algébrico, mesmo que não explicitamente. O que 

deveria ocorrer nos livros didáticos seria alguma mudança para a construção dessas 

competências. 
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Na esteira dessa ideia, o Guia dá sugestões para o desenvolvimento dessas 

competências, as quais devem ser trabalhadas dentro de uma metodologia voltada para a 

resolução de problemas. Problemas esses que não devem ser resolvidos com a simples 

utilização de regras e procedimentos já estudados, mas que desafiem o aluno e o 

motivem para que, sozinho ou em companhia dos colegas e do professor, encontre 

estratégias de resolução. 

Além disso, o Guia propõe um estudo em espiral nos quais os conceitos 

matemáticos devem ser estudados e reestudados em vários momentos ao longo do 

período escolar. E, a cada momento que um conceito for revisitado pelos alunos, deveria 

haver aprofundamento maior, pois “tal ponto de vista apoia-se na concepção de que a 

construção de um conceito pelas pessoas processa-se no decorrer de um longo período, 

de estágios mais intuitivos aos mais formalizados” (Brasil, 2010, p. 18). 

Nas diretrizes do Guia, também aparece que o aluno deve ter uma postura ativa 

diante do processo de ensino e aprendizagem, buscando sua autonomia e a interação 

com os colegas. Reflete-se também a respeito da educação matemática. De acordo com 

o Guia,  

 

[Em pesquisas educacionais] tem sido consensualmente defendido que 

ensinar matemática não se reduz à transmissão de informações sobre o 

saber acumulado nesse campo. Muito mais amplo e complexo, o 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática envolve a 

construção de um leque variado de competências cognitivas e requer, 

além disso, que se favoreça a participação ativa do aluno nessa 

construção. (Brasil, 2010, p.15) 

 

De modo geral, o Guia incorpora na sua concepção as discussões presentes nas 

pesquisas educacionais em relação ao ensino de matemática. Em continuação, apresenta 

a estrutura da avaliação realizada em cada coleção, os critérios de análise, a estrutura em 

que será organizada cada resenha para, posteriormente, apresentar a resenha de cada 

coleção em ordem de inscrição. 

Em relação à apresentação da avaliação, o Guia conta, também, como cada 

coleção é organizada em relação aos conteúdos, o quanto cada conteúdo é abordado e 

observa-se a porcentagem de cada livro da coleção dedicado a cada campo da 

matemática, sendo eles: números e operações, álgebra, geometria, grandezas e medidas 

e tratamento da informação. 
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Dando continuidade, o Guia faz uma análise da opção metodológica da obra. 

Um aspecto observado diz respeito às atividades que contribuem para a construção do 

conhecimento e de diversas competências matemáticas. Também se observa a existência 

ou não de atividades que auxiliam a promover posturas e valores importantes para o 

exercício da cidadania. Outro ponto importante dessa análise das coleções é em relação 

às orientações dadas pelo manual do professor. O uso da linguagem, estrutura e 

adequação dos textos, as ilustrações e sua utilização pedagógica e a qualidade gráfica 

também são citadas nessa avaliação. 

Para finalizar, o Guia ressalta sugestões de uso do livro na sala de aula com 

recomendações para assuntos que precisam ser complementados pelo professor. Nas 

próximas seções vamos verificar como o Guia avaliou os livros do PNLD/2011. 

 

 

4.2.2. Avaliação dos livros realizada pelo Guia 

 

 

Em nossa pesquisa, tínhamos a intenção de analisar os dez livros avaliados pelo 

PNLD/2011. Depois de uma análise do Guia, verificamos que podemos separar os 

livros em categorias e que dentro dessas categorias os livros teriam uma análise muito 

semelhante. Diante disso, escolhemos os livros que, segundo as avaliações do Guia, 

parecem representativos para cada categoria. 

Conseguimos separar os livros do PNLD/2011 essencialmente em duas 

categorias. Os livros da primeira estão mais voltados para o ensino baseado em regras e 

procedimentos, enquanto que na segunda categoria temos livros que buscam 

metodologias diferentes de ensino que privilegiam a compreensão dos conceitos e 

significados. Na primeira categoria encontramos seis livros, todos privilegiando o 

ensino de regras e procedimentos. Quatro deles ainda tem uma ênfase em exercícios de 

fixação, como podemos identificar em alguns trechos das resenhas feitas pelo Guia. 

Ao falar do livro Matemática de Edwaldo Bianchini, o Guia destaca que “há 

muitos exercícios propostos, a maioria de fixação de regras e procedimentos” (Brasil, 

2010, p. 35). Ao avaliar a metodologia de ensino e aprendizagem, o Guia relata que “na 

obra, a apresentação dos conteúdos é feita com base em textos motivadores, mas 

rapidamente são dadas as definições matemáticas” (Brasil, 2010, p. 39), em relação à 
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resolução de problemas, o Guia ressalta que “o aluno não é chamado a exercitar a 

argumentação ou dedução, mas apenas a aplicar fórmulas ou propriedades deduzidas” 

(Brasil, 2010, p. 39). Continuando com a avaliação, em relação à linguagem também 

aparece na avaliação que “há excesso de informações e de formalismo, sem a 

necessária indicação do que é mais relevante” (Brasil, 2010, p. 39). Nesses trechos da 

avaliação, o Guia evidência que essa coleção privilegia o desenvolvimento das regras 

com ênfase no formalismo e nos exercícios de fixação.  

Em relação ao livro A Conquista da Matemática – Edição Renovada, dos autores 

José Ruy Giovanni Júnior e Benecdito Castrucci, o Guia destaca que  

 

Na obra, privilegia-se a apresentação formal dos conteúdos e é dada 

ênfase à habilidade de cálculo. Os conceitos e procedimentos são 

introduzidos por meio de exemplos, seguidos de sitematização dos 

resultados. Além disso, há destaque para regras e algoritmos, com 

pouco espaço para o aluno formular conjecturas e exercitar a 

criatividade. A apresentação muito diretiva dos conteúdos também 

não favorece uma participação ativa dos alunos na construção de seus 

conhecimentos. (Brasil, 2010, p. 45) 

 

Em relação ao ensino de álgebra, “a transição do raciocínio aritmético para o 

algébrico é feita de maneira mais rápida que o desejável e o cálculo com expressões 

algébricas é extenso demais” (Brasil, 2010, p. 44). Com relação à linguagem “a ênfase 

no uso da linguagem matemática formal é uma tônica da coleção. São valorizadas 

definições e enunciadas propriedades com uso de simbolismo, algumas vezes, 

dispensáveis” (Brasil, 2010, p. 45-46). 

No livro Matemática – Ideias e desafios, de Iracema e Dulce, o Guia coloca 

como visão geral que “a coleção inclui diferentes tipos de atividades, como exercícios, 

problemas, leituras, trabalhos individuais e em grupos. Mas predominam as 

relacionadas a cálculos numéricos ou algébricos” (Brasil, 2010, p. 53). O predomínio 

de atividades relacionadas ao cálculo algébrico é explicado na avaliação relacionada à 

álgebra quando o Guia afirma que  

 

Privilegia-se a apresentação de um grande número de regras e de 

procedimentos algébricos, em detrimento do uso da linguagem 

simbólica, para representar, deduzir, sintetizar e provar. Além disso, 

nota-se um trabalho excessivo com expressões algébricas e equações 

redutíveis à do 2º grau (Brasil, 2010, p. 56). 
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Por outro lado, o texto apresenta muitas contextualizações sobre questões 

sociais, ambientais, históricos ou de outras áreas do saber, mas em relação ao uso 

frequente dessas contextualizações o Guia ressalta que “a preocupação maior reside em 

considerar os conteúdos matemáticos envolvidos e discutir apenas os conceitos e 

procedimentos dessa disciplina escolar” (Brasil, 2010, p. 57). 

O mesmo perfil encontra-se na coleção Matemática e Realidade, dos autores 

Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce e Antonio Machado, na qual o Guia relata que “a obra dá 

atenção excessiva a procedimentos, algoritmos e fórmulas e, após a apresentação de 

poucos exemplos, passa rapidamente à sistematização dos conteúdos. Assim, não 

oferece muitas oportunidades para o aluno pensar de forma autônoma” (Brasil, 2010, 

p. 65). 

Em relação ao ensino de álgebra, mais uma vez o Guia deixa claro que a coleção 

“privilegia o domínio das técnicas algébricas, adquirido pela realização de atividades 

repetitivas” (Brasil, 2010, p. 68). 

Esses quatro livros possuem um predomínio no ensino de regras e 

procedimentos e no domínio de exercícios de fixação. Assim, o Guia declara, muitas 

vezes que os livros não deixam muitas possibilidades para o aluno pensar, tirar suas 

próprias conclusões e criar estratégias próprias de resolução, parece que tudo vem 

pronto e que o aluno apenas segue o modelo. Os próximos três livros possuem um 

percurso um pouco diferente, pois não está tão explícito na avaliação que existe um 

predomínio dos exercícios de fixação, mas ainda prevalece o ensino de regras e 

procedimentos. 

No livro Projeto Radix – Matemática, do autor Jackson da Silva Ribeiro, 

desenvolve-se em várias atividades o pensamento algébrico no 6º ano, mas nos 8º e 9º 

anos ele apresenta os conceitos algébricos de forma muito sucinta. Assim, o Guia relata 

que “há ocasiões em que os conteúdos são sistematizados precocemente com a 

apresentação rápida de regras, especialmente na álgebra” (Brasil, 2010, p. 81). 

Para finalizar, nessa categoria mais relacionada ao desenvolvimento de regras e 

procedimentos, temos o livro Vontade de Saber Matemática, dos autores Joamir Souza 

e Patrícia Moreno Pataro. Para esta coleção, é declarado no Guia que, embora  

 

Os conteúdos matemáticos sejam enriquecidos com textos que 

exploram temas interdisciplinares e possibilitam ao aluno refletir 

acerca de condutas éticas em diversas situações socioambientais e 

culturais (...), em vários momentos, a coleção privilegia a 
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apresentação de algoritmos e de procedimentos em detrimento da 

abordagem de conceitos. (Brasil, 2010, p.90 e 93) 

 

Esses livros compõem a primeira categoria. Passaremos a apresentar os outros 

quatro livros relacionados em uma segunda categoria, na qual cada livro busca, à sua 

maneira, desenvolver a compreensão dos conceitos e dos significados, propiciando ao 

aluno participar das atividades de forma mais ativa. 

Como principal representante dessa categoria temos o livro Matemática-Imenes 

& Lellis, dos autores Luiz Marcio Imenes e Marcelo Lellis, para o qual o Guia declara 

que a “obra caracteriza-se pela abordagem equilibrada de conceitos, algoritmos e 

procedimentos e por favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno” 

(Brasil, 2010, p. 59). Na continuação da avaliação do Guia, percebemos que o livro 

desenvolve o pensamento algébrico ao longo dos 4 anos do Ensino Fundamental, 

sempre com a preocupação de fazer o aluno pensar, discutir e participar ativamente do 

percurso de didatização elaborado pela coleção. Com as propostas de sempre retomar os 

conteúdos estudados no mesmo livro ou em anos anteriores e com a constante 

articulação entre a língua materna e a linguagem matemática, parece-nos que a 

didatização desse livro para o ensino de matemática, em especial, de álgebra se 

diferencia dos demais. 

Outro que também busca desenvolver um pensamento algébrico é o livro Tudo é 

Matemática, do autor Luiz Roberto Dante, no qual o Guia tem uma avaliação positiva 

quando declara que  

 

No livro do 6º ano, o raciocínio algébrico é introduzido por meio de 

atividades de observação de regularidades, padrões e generalizações. 

No volume do 7º ano, as expressões algébricas são estudadas por meio 

da passagem da língua materna para a algébrica. As letras são usadas 

para expressar generalizações de propriedades operatórias e, também, 

para representar números desconhecidos em equações e sistemas de 

equações ou intervalos numéricos nas inequações. No estudo das 

equações, são apresentadas diferentes representações e estratégias de 

resolução, o que é positivo. (Brasil, 2010, p. 86) 

 

Mas no Guia é ressaltado que o desenvolvimento das atividades nem sempre 

favorece a iniciativa do aluno. 

Já o livro Aplicando a Matemática, dos autores Alexandre Luis Trovon de 

Carvalho e Lourisnei Fortes Reis, destaca um aspecto interessante, o desenvolvimento 

da “ideia de função como máquina, usada na obra como diretriz básica no 
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desenvolvimento de diversos conteúdos, é um recurso interessante de abordagem” 

(Brasil, 2010, p. 52). Um dos usos dessa ideia aplica-se na 7ª série ao associar uma 

expressão algébrica com uma máquina e a letra de entrada é chamada “valor 

desconhecido”, apenas no 8º ano, os termos “variável” e “incógnita” são definidos, mas 

não são empregados significativamente. 

 

Por outro lado, a obra caracteriza-se pela introdução e 

desenvolvimento dos assuntos por meio de exemplos e de diálogos 

com o aluno que, progressivamente, podem leva-lo à apropriação dos 

novos conteúdos. (...) Mas são raras as atividades em que ele deve 

fazer conjecturas. (Brasil, 2010, p.51) 

 

Outro livro que busca desenvolver uma metodologia diferenciada é Matemática 

na Medida Certa, dos autores José Jakubovic e Marília Centurión. A metodologia desta 

coleção é relatada pelo Guia como 

 

Na obra, a introdução dos conteúdos é feita por meio de explanação 

teórica, de breve relato histórico ou, ainda, da apresentação de alguns 

exemplos. Em seguida, há alguma sistematização e são propostas 

atividades de aplicação e desafios, com poucas oportunidades para o 

aluno desempenhar um papel mais ativo na aprendizagem. A despeito 

disso, algumas atividades possibilitam descobertas e generalizações. 

(Brasil, 2010, p. 75) 

 

Mesmo com essa perspectiva, o Guia encontrou alguns problemas no 

desenvolvimento algébrico, pois “desde o 6º ano, as letras são usadas para representar 

comprimentos em fórmulas, como as de áreas e de volumes, mas o seu uso em 

propriedades operatórias gerais dos números não é valorizado” (Brasil, 2010, p. 74). 

Estudando essas categorias, decidimos analisar os livros que fossem 

representativos dentro de cada categoria. Na primeira, decidimos escolher o livro que, 

segundo a análise do Guia, fosse o mais voltado para o desenvolvimento de regras e 

procedimentos e que a tônica do livro estivesse presa aos exercícios de fixação. A 

proposta é analisar se mesmo um livro com esse perfil estaria desenvolvendo seu 

percurso de didatização do pensamento algébrico, ou quais as deficiências no ensino de 

álgebra ele pode proporcionar. Em relação à segunda categoria, escolhemos o livro que, 

segundo a nossa leitura do Guia, proporcione um percurso de didatização um pouco 

diferente, mais voltado à compreensão dos conceitos e que se preocupe em desenvolver 

um raciocínio matemático, em especial, o pensamento algébrico. A ideia é analisar se 
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esse livro se diferencia, e o quanto, dos outros para verificar se nessa lista de 10 livros 

existe alguma diferença relevante entre eles, já que uma das críticas existentes em 

relação ao PNLD é a padronização dos livros.  

Considerando-se que o objetivo é analisar como cada livro constrói o 

pensamento algébrico no início do ensino formal de álgebra, não vamos analisar os 4 

volumes inteiros de cada coleção, mas sim todo o ensino de álgebra. Esse tema se 

restringe a alguns capítulos dos livros. 

Assim, analisaremos o livro Matemática, de Edwaldo Bianchini, e o livro 

Matemática – Imenes & Lellis, de Luiz Marcio Imenes e Marcelo Lellis. Agora vamos 

apresentar de forma detalhada a avaliação do Guia referente a esses dois livros para 

fundamentarmos a nossa escolha. 

 

 

4.2.3. Avaliação do Guia: Matemática – Edwaldo 

Bianchini 

 

 

Nosso objetivo é entender como o livro foi avaliado e, posteriormente, comparar 

com a nossa análise. 

O Guia apresenta uma visão geral da obra afirmando que: 

 

A apresentação dos conteúdos inicia-se com a leitura de textos 

contextualizados na Matemática, na história da Matemática e nas 

práticas cotidianas. Seguem-se a formalização de tópicos e a proposta 

de exercícios de aplicação e de aprofundamento. Há muitos exercícios 

propostos, a maioria de fixação de regras e procedimentos.  (Brasil, 

2010, p. 35) (grifo nosso) 

 

Na visão do Guia, a coleção privilegia o ensino de técnicas e de regras. 

Aparentemente, o ensino do “como fazer” e do “por que fazer” estariam em segundo 

plano. Isso pode dificultar o desenvolvimento de um raciocínio para resolver situações 

gerais didáticas ou não, a capacidade de elaborar estratégias para a resolução de 

problemas e a possibilidade de observar relações entre objetos. Continuando na visão 

geral da coleção feita pelo Guia temos: 
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(...) É boa a articulação entre geometria e álgebra. No entanto, 

observa-se um excesso de informações em números e operações, 

geometria plana e álgebra, nem sempre com ênfase às mais relevantes. 

(Brasil, 2010, p. 35) (grifo nosso)  
 

O Guia apresenta a proposta de didatização do autor quando relata sobre a 

articulação da geometria com a álgebra e sobre o excesso de informações em vários 

ramos da matemática, inclusive da álgebra. Esse excesso de informações em álgebra 

pode dificultar o desenvolvimento de um pensamento algébrico e favorecer apenas o 

desenvolvimento de regras e procedimentos. Após análise sobre a organização e 

estrutura do ensino de álgebra, o Guia ressalta que: 

 

A distribuição e a seleção dos conteúdos são, em geral, satisfatórias, 

com algumas exceções. (...). No 7º ano, constata-se concentração 

excessiva na abordagem de radicais, na resolução de equações, de 

inequações e de sistemas do primeiro grau. O mesmo ocorre com o 

estudo das equações do 2º grau, no 9º ano: em um único capítulo, o 

tema é apresentado, são focalizadas as equações fracionárias, 

biquadradas e irracionais e chega-se à resolução de sistemas de 

equações do 2º grau. Observa-se, ainda, detalhamento exagerado da 

função polinomial do 2º grau, para essa fase da escolaridade. No 8º 

ano, há ênfase desnecessária no estudo das frações algébricas. (Brasil, 

2010, p.37) 

 

Aqui os avaliadores percebem exagero no desenvolvimento de conteúdos 

voltados para a álgebra, sugerem que alguns conteúdos não precisam ser tão 

aprofundados e que alguns temas poderiam ficar para o ensino médio. Na verdade, 

parece que os avaliadores estão questionando a maneira como o autor estruturou o 

ensino de álgebra. 

Como já vimos anteriormente, o Guia acredita que seria mais eficiente para a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos que esses conceitos fossem estudados em 

vários momentos do percurso escolar e que cada vez que o conteúdo fosse revisitado 

houvesse aprofundamento dos conceitos. Portanto, não se acredita que o aluno 

compreenda o conceito de uma única vez. A organização proposta nesta coleção 

caminha no sentido contrário a essa ideia. Pela avaliação apresentada, parece-nos que o 

autor aprofunda muito um conteúdo de uma única vez, colocando em risco o alcance 

dos objetivos de aprendizagem. 

Em relação à metodologia de ensino e aprendizagem, temos: 
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Na obra, a apresentação dos conteúdos é feita com base em textos 

motivadores, mas rapidamente são dadas as definições matemáticas. 

(...). Porém, na resolução dos problemas o aluno não é chamado a 

exercitar a argumentação ou dedução, mas apenas a aplicar fórmulas 

ou propriedades deduzidas. (Brasil, 2010, p. 39) (grifo nosso)  

 

A apresentação de definições muito rápidas feitas pelo livro didático pode 

impedir a possibilidade de a classe ter um momento para discussão e reflexão. Todavia, 

isso dependerá da maneira como o professor trabalhará sua aula. Com relação à 

resolução de problemas, o Guia já havia mencionado que esse poderia ser um princípio 

metodológico importante para se basear o ensino e a aprendizagem da matemática, mas 

deixa claro que: 

 

Um problema não é uma atividade de simples aplicação de técnicas e 

procedimentos já exemplificados. Ao contrário, é uma atividade em 

que o aluno é desafiado a mobilizar seus conhecimentos matemáticos, 

procurar apropriar-se de outros, sozinho ou com a ajuda de colegas e 

do professor, a fim de elaborar uma estratégia que o leve a uma 

solução da situação proposta. (Brasil, 2010, p. 17) 

 

Com relação à linguagem, o Guia salienta que, “por vezes, há excesso de 

informações e de formalismo, sem a necessária indicação do que é mais relevante” 

(Brasil, 2010, p. 39). Como último item da análise, o Guia dá sugestões ao professor de 

como trabalhar com a coleção: 

 

No trabalho de alguns tópicos, como inequações e funções, as regras 

são a tônica. Nesses casos, é recomendável que o professor esteja 

atento e preparado para promover as discussões conceituais 

necessárias ao bom aprendizado. (Brasil, 2010, p. 40) (grifo nosso) 

 

O Guia talvez não seja o instrumento mais adequado para dialogar com o 

professor sobre qual seria a “discussão conceitual necessária”. Essas escolhas ficarão, 

predominantemente, sob a responsabilidade do professor. 

O que nos parece, com essa avaliação, é que a coleção não alcança os próprios 

objetivos do Guia em relação ao ensino de álgebra, pois ele dificilmente conseguirá 

desenvolver algumas noções apresentadas no Guia. Segundo o Guia, a coleção 

privilegia os exercícios de fixação, aprofunda muitos conceitos algébricos nem sempre 

com ênfase aos mais relevantes e não utiliza a resolução de problemas para desenvolver 

a autonomia e a criatividade do aluno. Porém, mesmo assim, o Guia aprova a coleção. A 
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partir disso, cabe ao professor que adotar esse livro didatizar esse saber em suas aulas. 

De que forma o professor fará isso? Não podemos saber, mas alguma didatização deverá 

ocorrer. 

 

 

4.2.4 Avaliação do Guia: Matemática – Imenes & 

Lellis 

 

 

As resenhas apresentadas no Guia sobre os 10 livros aprovados no PNLD/2011 

enfatizam o que cada coleção tem de positivo e adequado para a formação do aluno em 

matemática, mas sempre apresenta um questionamento, ou uma reflexão sobre os 

pontos em que o Guia tem dúvidas sobre a proposta do autor. Na resenha dessa coleção, 

não encontramos tais questionamentos. Parece que os avaliadores só encontraram 

pontos positivos nesta obra, fato que nos surpreendeu em relação às outras. A análise do 

Guia sobre essa obra inicia-se dizendo que: 

 

Esta obra caracteriza-se pela abordagem equilibrada de conceitos, 

algoritmos e procedimentos e por favorecer o desenvolvimento da 

autonomia intelectual do aluno. Sua linguagem é clara e a 

apresentação dos conteúdos é acompanhada por justificativas 

acessíveis aos alunos. (Brasil, 2010, p.59) 

 

Parece-nos que a coleção não somente expõe as justificativas, mas de alguma 

maneira favorece o desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno, pois em outro 

momento da avaliação o Guia ressalta, mais uma vez, que “a abordagem adotada 

favorece a autonomia intelectual do aluno, por incentivar sistematicamente seu 

envolvimento na compreensão dos conceitos e procedimentos” (Brasil, 2010, p. 63).  

A organização dos conteúdos também apresenta uma pequena diferença em 

relação às outras obras. Já no 6º ano, inicia-se o ensino de álgebra, com um trabalho de 

reconhecer padrões aritméticos e geométricos. O trabalho com equações e sistemas se 

desenvolve em vários momentos ao longo dos 7º e 8º anos. O cálculo algébrico, tão 

enfatizado no 8º ano, foi dividido entre o 8º e o 9º ano escolar. Completando essa 

reorganização dos conteúdos, o Guia apresenta a proposta do ensino de álgebra dessa 

coleção: 
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Desde o livro do 6º ano, o aluno é estimulado a descobrir padrões 

numéricos e geométricos, com base na observação de regularidades. A 

obra valoriza a tradução em linguagem algébrica de expressões da 

língua materna, tais como “acréscimo de dez por cento a um preço”. 

Também são feitas articulações com números e com figuras 

geométricas. A compreensão dos procedimentos para a resolução de 

equações, sistemas de equações e problemas é mais valorizada do que 

mecanização. A construção da noção de função é trabalhada, de 

maneira gradual a partir do livro do 6º ano, com base nas ideias de 

dependência e de variação entre grandezas, em diferentes contextos. 

(Brasil, 2010, p. 62) 

 

Com essa organização, parece-nos que os assuntos são tratados durante esse 

percurso em mais de um momento. Essa maneira de programar o saber a ensinar está de 

acordo com as orientações do Guia e este reconhece isso quando ressalta que “os temas 

não são esgotados de uma só vez, mas retomados, aprofundados e ampliados, ora em 

um mesmo livro, ora em livros de anos posteriores” (Brasil, 2010, p. 61). Além disso, 

percebemos no percurso do ensino de álgebra descrito pelo Guia que a coleção favorece 

o desenvolvimento da percepção de padrões e regularidades, tanto numéricos quanto 

geométricos, que desenvolve a relação entre grandezas desde o 6º ano favorecendo a 

formalização da ideia de função desenvolvida no 9º ano.  

Para o desenvolvimento do ensino de álgebra, o Guia ressalta que a metodologia 

de ensino e aprendizagem da coleção desenvolve algumas competências, como 

generalizar e visualizar. Essas competências, normalmente, não são tratadas 

explicitamente pelos livros didáticos, pois não são consideradas como objetos de estudo. 

Mas, para o desenvolvimento de alguns conceitos, elas se tornam indispensáveis no 

processo de aprendizagem.  

Segundo o Guia, a obra desenvolve a linguagem algébrica relacionando-a com a 

língua materna quando diz que “são bem realizadas as articulações entre a língua 

materna e a linguagem da matemática” (Brasil, 2010, p. 64). Para finalizar, o Guia 

ressalta que “a contextualização dos conhecimentos é feita de maneira apropriada, com 

base nas práticas sociais atuais e na história da matemática” (Brasil, 2010, p. 63). 

Assim, com essa avaliação apontando aspectos inovadores resolvemos escolher essa 

obra para a nossa pesquisa. 

Como contraponto aos livros do PNLD/2011, escolhemos os materiais da 

proposta do governo do Estado de São Paulo – os Cadernos. Para conhecermos um 

pouco mais dos Cadernos e entendermos o porquê dessa escolha, vamos apresentar 
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parte da proposta e dos objetivos do ensino de matemática, para compreendermos em 

qual contexto os Cadernos estão inseridos. 

 

 

4.3. Conhecendo a proposta – São Paulo Faz 

Escola  

 

 

Em 2008, o governo do Estado de São Paulo, com o intuito de melhorar a 

qualidade do rendimento escolar de seus alunos, introduziu nas escolas da rede pública a 

proposta São Paulo Faz Escola. Este programa trata de um conjunto de ações 

articuladas pela Secretaria de Educação do Estado. Catanrazo (2012), elencou as 

principais medidas, sendo elas: 

 

- criação de materiais comuns a toda a rede estadual de escolas, 

contemplando o ciclo II do Ensino Fundamental e o Ensino Médio; 

- avaliação externa – SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento 

do Estado de São Paulo) -, capaz de criar metas de melhoria de notas 

para cada uma das cerca de 4200 escolas; 

- bonificação para todos os funcionários das escolas que alcançarem 

suas metas no Saresp; 

- concurso público para admissão de novos professores, mediante a 

realização de um curso de preparação de corpo docente, diretores e 

supervisores aspirantes aos cargos por meio da “Escola de Formação 

de Professores do Estado de São Paulo”; 

- cursos de formação continuada aos professores estáveis para 

aumento de pontuação na carreira; 

- provas de mérito para os professores que estiverem há pelo menos 

três anos em uma mesma instituição de ensino, que tem como 

consequência bônus de 25% de aumento no salário-base. Essas provas 

são baseadas no material do currículo oficial do Estado de São Paulo; 

- exames para os professores temporários OFA (Ocupantes de Função 

Atividade) para a verificação de adequação de nível para atribuição ou 

não de aulas no ano letivo seguinte, que, da mesma maneira que as 

provas de mérito dos professores estáveis, também se baseiam no 

currículo oficial do Estado de São Paulo. (Catanrazo, 2012, p.25-26) 

 

Essas metas já estão sendo implantadas e os materiais criados estão sendo 

utilizados definitivamente pelas escolas desde 2009. Para elaboração desse material foi 

criada uma organização curricular com princípios norteadores para cada disciplina. Esse 
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currículo é centralizado no desenvolvimento de competências e habilidades e tem como 

prioridade as competências de leitura e escrita.  

Os materiais criados e entregues às escolas são compostos pelo Caderno do 

Gestor, que contém orientações para a gestão do currículo. Nesse documento se propõe 

que “a aprendizagem resulte também da coordenação de ações entre as disciplinas, do 

estímulo à vida cultural da escola e do fortalecimento de suas relações” (SEE, 2008). 

Há, também, o Caderno do Professor e Caderno do Aluno, ambos são organizados por 

bimestre e por disciplina, da 5ª série/6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do 

Ensino Médio. Em cada Caderno, são apresentadas as Situações de Aprendizagem 

destinadas a cada bimestre. Os dois Cadernos possuem a mesma programação: o do 

aluno, possui as atividades e o Caderno do professor, orientações para que o professor 

possa compreender, participar e adaptar o trabalho de acordo com a sua realidade. 

Foram elaborados a organização curricular e os Cadernos para todas as disciplinas 

existentes no ciclo II do Ensino Fundamental até o final do Ensino Médio. Para a nossa 

análise, só nos concentraremos no conteúdo de álgebra existente nos Cadernos de 

Matemática relativos ao Ensino Fundamental, não iremos entrar no mérito da discussão 

política desse programa, pois não é a proposta da nossa pesquisa. 

 

 

4.3.1. A Proposta de Matemática 

 

 

A proposta de matemática do programa São Paulo Faz Escola não tem a intenção 

de reestruturar todo o percurso de matemática dentro da formação básica. Mas, sim, 

trazer um novo enfoque para os assuntos desenvolvidos nesse período. Assim, a 

proposta não se distanciou dos programas oferecidos pelos livros didáticos, apenas 

considera que os conteúdos dessa programação podem ser meios para desenvolver 

competências. Essa proposta, assim como os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), 

acredita que a construção do conhecimento de cada indivíduo deva se realizar pelo 

desenvolvimento de competências e habilidades, então todas as atividades sugeridas 

possuem este foco. 

Essas habilidades e competências estão alicerçadas pelo desenvolvimento das 

ideias fundamentais que podem ser desenvolvidas no contexto da matemática. O 
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objetivo fundamental é explorar essas ideias fundamentais, tais como: equivalência, 

ordem, aproximação, medida, proporcionalidade e outras, ao longo de todo o processo. 

Conjuntamente com essa concepção, “a Matemática é apresentada como um sistema 

simbólico que se articula diretamente com a língua materna, nas formas oral e escrita, 

bem como com outras linguagens e recursos de representação da realidade” (São 

Paulo, 2008, p. 44). Por isso, a relação entre a língua corrente e a linguagem matemática 

será constante.  

Para que as ideias fundamentais sejam exploradas com o desenvolvimento das 

competências em cada conteúdo e para que ocorra a contínua busca da integração entre 

a língua corrente e a linguagem matemática, os conteúdos disciplinares de matemática 

foram organizados em três blocos temáticos: números, geometria e relações. 

Os números envolvem as noções de contagem, medida e representação 

simbólica. Duas ideias fundamentais da noção de número são as de equivalência e de 

ordem. Ocorre nesse bloco o estudo das representações algébricas, que seria o início do 

ensino da álgebra incluindo o estudo das equações que se desenvolve no Ciclo II do 

Ensino Fundamental. Inclui-se, ainda, a Geometria relacionada à percepção de formas e 

relações entre elementos de figuras planas e espaciais; à construção e à representação de 

formas geométricas e à elaboração de concepções do espaço. As relações, consideradas 

como um bloco temático, entre a noção de medida, com a ideia de aproximação; as 

relações métricas em geral; e as relações de interdependência, como as de 

proporcionalidade ou as associadas à ideia de função. Esses blocos não são 

desenvolvidos separadamente, mas em cada atividade proposta vamos encontrar a 

relação de pelo menos de dois desses blocos de forma explícita ou tácita. 

Em relação à álgebra teremos o desenvolvimento do bloco números relacionados 

com o de relações, ainda que para compreender as relações existentes dentro da álgebra 

usa-se muito o apoio da geometria para justificar as relações. Torna-se, então, 

necessário o desenvolvimento dos três blocos para a construção do conhecimento em 

álgebra. Pensando no estudo da álgebra, os autores da Proposta também entendem que 

esse estudo possui várias funções e declaram como vão trabalhar essas relações quando 

enfatizam que:  

 

Normalmente, atribuímos ao estudo da álgebra as funções de 

generalizar a aritmética, de possibilitar um processo para a resolução 

de problemas, de permitir a representação da variação das grandezas e, 

ainda, de formalizar estruturas matemáticas. Entendemos que essas 
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quatro funções devem ser exploradas de forma relacionada, e não 

como blocos isolados dentro do planejamento. Dessa maneira, as 

atividades propostas devem ser interpretadas como um modo de 

estabelecer a relação entre duas ou mais das funções do estudo de 

álgebra. (São Paulo, CP, 2008a, p. 9)
15

 

 

Com essas concepções a grade curricular é proposta, mas a todo momento se 

reforça a ideia de que o uso dos Cadernos não é obrigatório e que cabe ao professor 

pensar no planejamento das suas aulas e pensar sobre “o quê”, “como” e “com que grau 

de profundidade” abordará os conteúdos sugeridos na grade curricular. Os Cadernos 

representam novas estratégias para desenvolver o ensino e aprendizagem de 

matemáticas nas séries específicas, mas essas devem ser complementadas com outras 

atividades e com o uso de um livro didático. 

Após conhecermos as avaliações do PNLD/2011 e a proposta de matemática do 

programa São Paulo Faz Escola, vamos apresentar as análises dos materiais a partir da 

Teoria da Transposição Didática e da Teoria Antropológica do Didático. 

 

 

4.4. Métodos de Análise dos Resultados 

 

 

Para analisar como os materiais didáticos apresentam o desenvolvimento da 

construção do pensamento algébrico nos anos finais do Ensino Fundamental, usaremos 

a Teoria da Transposição Didática e a Teoria Antropológica do Didático, de Yves 

Chevallard. Entendemos que as duas teorias completam-se e que, juntas, podem nos 

ajudar nessa análise. 

Percebemos nas pesquisas que trouxemos para este trabalho, e em nossa prática 

escolar, que a maioria dos alunos apresenta muitas dificuldades para aprender álgebra e 

para utilizá-la em sua vida escolar ou fora dela.  

 

 

_________________________ 

15
 A sigla CP refere-se ao Caderno do Professor da Proposta São Paulo Faz Escola. 
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Entendemos que os problemas que geraram essa aprendizagem deficiente 

provêm de vários fatores. Em um único trabalho seria impossível discutir todos eles. 

Acreditamos que um dos problemas seja a maneira como é ensinada a álgebra e isso não 

significa que o professor seja o único responsável. Para nós, existe um problema 

anterior a isso, ou seja, no saber a ensinar, na maneira como o livro didático apresenta o 

ensino de álgebra. 

Dessa maneira, queremos analisar como os materiais didáticos apresentam o 

percurso de didatização sobre a construção do pensamento algébrico ao longo das séries 

finais do Ensino Fundamental. Para isso, vamos analisar todos os capítulos das coleções 

selecionadas em que os autores determinaram como capítulo destinado ao ensino de 

álgebra. As análises serão divididas em dois momentos. 

Num primeiro momento, vamos usar a Transposição Didática para analisar o 

saber a ensinar que está nos livros didáticos e, para isso, precisamos compreender que o 

saber que está posto nos livros didáticos não é mera simplificação do saber sábio. O 

saber sábio foi didatizado e construiu-se um novo saber que possui uma intenção 

formativa. A análise por meio da Transposição Didática vai identificar essas 

transformações. 

Nesse processo de didatização dos saberes ocorrem algumas transformações. 

Nessas transformações há perdas em relação aos aspectos presentes nas pesquisas que 

originaram o saber e, ao mesmo tempo, ganham outras características que são 

decorrências de transformar esse saber em um saber possível de ser ensinado. 

Para nossa pesquisa, apoiamo-nos nas categorias de análise estabelecidas por 

Chevallard (1991), quando este afirma que: 

 

- a desincretização do saber; 

- a despersonalização do saber; 

- a programabilidade da aquisição do saber; 

- a publicidade do saber; 

- o controle social das aprendizagens; 

encontram-se tendencialmente satisfeitos através de um processo de 

preparação didática que se denomina a proposição textual do saber. 

(Chevallard, 1991, p. 69) 

 

Assim, vamos perceber o percurso escolhido por cada coleção para o ensino de 

álgebra, as criações didáticas escolhidas para o ensino de determinados conteúdos e as 

noções que estão implícitas nesse processo. Com isso, pretendemos compreender o 
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caminho do ensino de álgebra e se o pensamento algébrico está sendo desenvolvido ou 

não.  

Como último momento de nossa análise e com a finalidade de compreender a 

construção do pensamento algébrico, usaremos a TAD por entendermos que essa teoria 

pode complementar nossa análise. Assim, poderemos analisar o desenvolvimento de 

cada tarefa e verificar o seu desenvolvimento ao longo dos anos. 

Com a TAD, vamos esquematizar a praxeologia existente em cada grupo de 

tarefas semelhantes e verificar como outros elementos, como técnica, tecnologia e 

teoria, são trabalhados no decorrer das atividades propostas nos livros didáticos. Assim, 

podemos avaliar se as praxeologias estão sendo desenvolvidas de maneira completa ou 

não, sabendo-se que quando uma praxeologia não é completada, isso pode ocasionar 

falhas no ensino resultando em falhas na aprendizagem. Com isso, analisaremos o 

quanto o ensino de cada conceito favorece ou não o desenvolvimento do pensamento 

algébrico. 

A nossa hipótese é que o bloco tecnológico-teórico [θ, Θ] não é muito 

desenvolvido, pois o ensino está muito baseado na fixação de regras e procedimentos, 

ou seja, no bloco prático-técnico [T, τ]. Para compreendermos o quanto cada bloco é 

desenvolvido na sala de aula, vamos nos apoiar nos momentos de estudo descritos por 

Chevallard (1999). Essas análises compõem os dois capítulos seguintes. 
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5. ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA DA 

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

 

Nesta seção, vamos iniciar as análises dos materiais didáticos escolhidos. 

Iniciaremos com a coleção de Edwaldo Bianchini, depois com a coleção de Imenes e 

Lellis e terminaremos com os Cadernos do governo do estado de São Paulo. O objetivo 

desta seção é analisar a intencionalidade do ensino de álgebra proposto em cada obra, 

segundo a Teoria da Transposição Didática de Chevallard (1991). Com isso, 

apontaremos os ganhos e prejuízos resultantes do percurso de didatização escolhido em 

cada material didático. Após esse trabalho, faremos as considerações gerais das análises 

a partir da Transposição Didática. 

 

 

5.1. Matemática – Edwaldo Bianchini  

 

 

O livro de Edwaldo Bianchini intitulado “Matemática” desenvolve o ensino de 

álgebra a partir do 7º ano. Os livros são divididos em capítulos e estes subdivididos em 

seções. 

Primeiramente, temos a seção “Página de abertura” composta por questões 

contextualizadas com o mundo atual e relacionadas com o conteúdo estudado. Iniciando 

o desenvolvimento do conteúdo tem-se a seção “Página de conteúdo”. Ao final de cada 

explicação, o texto é acompanhado de “Exercícios Propostos”. Para finalizar o capítulo, 

são apresentadas duas seções intituladas “Exercícios Complementares” e “Testes”, 

ambas, segundo o autor, com o objetivo de aplicar, explorar, fixar e aprofundar o 

conteúdo estudado. 

Em alguns capítulos, depois do desenvolvimento do conteúdo, há seções como 

“Tratamento da Informação” ou “Diversificando”, as quais não entrarão em nossa 

análise por não se tratar do ensino de álgebra especificamente. Aparece também a seção 
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“Pense mais um pouco”, essa sim, será analisada por se tratar de atividades desafiadoras 

relacionadas ao conteúdo do capítulo. 

Como o nosso objetivo é trabalhar somente com o ensino formal da álgebra, 

selecionamos os capítulos em cada volume que tem por finalidade desenvolver o ensino 

desse tema. 

Destacamos os seguintes capítulos, nos livros abaixo: 

 

Tabela 5.1: Lista de livros e capítulo analisados (Matemática-Edwaldo Bianchini) 

Livro do 7º ANO 

Capítulo 3. Equações 

Capítulo 4. Inequações 

Capítulo 5. Sistemas de equações  

 

Livro do 8º ANO 

Capítulo 2. Cálculo algébrico 

Capítulo 3. Produtos notáveis e fatoração 

Capítulo 4. Frações algébricas, equações fracionárias e equações literais  

Capítulo 5. Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas  

 

Livro do 9º ANO 

Capítulo 2. Equações do 2º grau  

Capítulo 3. Funções  

 

Vamos discutir momentos específicos de cada livro que simbolizam a 

didatização apresentada na coleção. 

 

 

5.1.1. Análise do livro do 7º ano  

 

 

O ensino de álgebra apresenta-se neste livro nos capítulos 3, 4 e 5. Estes 

capítulos estão destinados a desenvolver as definições e as técnicas de resolução das 

equações, inequações e sistemas de equações, juntamente com a resolução de problemas 

relacionada com esses três conteúdos.  
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5.1.1.1. Capítulo 3 – Equações 

 

 

O Capítulo 3 é o início formal do ensino de álgebra desta coleção. Este capítulo 

é destinado a ensinar a resolução de equações de 1º grau. Para isso, o livro começa 

estruturando todos os conceitos necessários para que o aluno compreenda o conceito de 

equação. O capítulo inicia-se contando um pouco da história da matemática em relação 

à resolução de problemas. As páginas que se seguem são, respectivamente, 88 e 89 do 

livro do 7º ano. São as páginas iniciais do Capítulo 3 - Equações – o primeiro contato do 

aluno com a álgebra. 
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                             Figura 5.1: Bianchini, 2011, 7º ano, p. 88 
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                                          Figura 5.2: Bianchini, 2011, 7º ano, p. 89 
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Nesta introdução do ensino de álgebra o autor tenta mostrar aos alunos que os 

problemas e as suas resoluções fizeram parte da vida de muitos povos. Ele conta que os 

povos usavam a resolução de problemas para ensinar matemática e também refletiam as 

necessidades das sociedades. Como exemplos que apareciam nesses textos o livro 

apresenta dois problemas e cita de onde eles foram retirados. 

O autor convida os alunos a resolver os problemas por tentativas e ressalta que 

ao longo do capítulo eles aprenderão recursos novos para resolver problemas como 

esses. Nessa resolução por tentativas os alunos precisarão interpretar os problemas. 

Mas, as tentativas não podem ser aleatórias, elas precisam relacionar as situações 

apresentadas com os conceitos matemáticos. Nem sempre o aluno tem clareza da 

relação que ele precisa fazer entre os conceitos matemáticos e a situação proposta. Além 

disso, ele precisa construir um processo de resolução que responda a pergunta feita e, 

para isso, deverá utilizar as informações dadas pelo problema. Esse processo está 

implícito na pergunta. Encontramos aqui, algumas noções matemáticas, umas explícitas 

e outras implícitas, que destacaremos a seguir.  

O primeiro problema diz: 

 

A quantidade e a sua [quarta parte] adicionadas dão 15. Qual é a 

quantidade? (Bianchini, 2011, 7º ano, p. 89) 

 

A ideia de que a resolução de equivalência dá a resposta pedida na pergunta é 

uma ideia implícita no texto. O aluno, para responder por tentativas e erros, precisaria 

ter compreendido essa equivalência e quantas partes de um todo equivalem a 15 para 

poder pensar em uma tentativa, caso contrário, ele não terá nenhuma estratégia para 

encontrar o número procurado. Esse processo de resolução que está implícito e seria 

uma noção paramatemática. 

O aluno precisa ter compreendido os papéis das frases e da pergunta do texto e, 

ainda, relacioná-lo com a resolução matemática. Quando o aluno compreende esse 

processo a resolução de problemas se torna algo mais atrativo e possível de ser pensado 

para resolver. Para que a resolução de problemas possa acontecer, o aluno precisaria 

compreender que as frases que compõe o problema apresentam as informações para a 

construção do contexto e a pergunta direciona o caminho para a resolução.  

Se o aluno não consegue pensar e verbalizar as relações existentes e, como 

consequência, os caminhos para a resolução, podemos inferir que ele não compreendeu 
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todas as noções implícitas atuantes. Nesse momento, cabe ao professor perceber quais 

os motivos das dificuldades dos alunos para auxiliá-los nesse processo. O professor 

deve estar atento para essas noções implícitas, pois entendemos, assim como Chevallard 

(1991), que essas noções chamadas por ele de paramatemática ou de protomatemática 

possam atrapalhar a compreensão da resolução dos problemas. 

Percebemos que, muitas vezes, os alunos não conseguem escrever uma 

expressão algébrica que represente o problema dado, isso pode ser o reflexo da não 

compreensão dos dados, da pergunta e da relação entre essas duas partes num 

determinado problema. Favorecer na sala de aula um momento para o aluno pensar e 

verbalizar as condições do problema, e o que ele compreendeu das relações dadas, pode 

facilitar a descoberta da escrita da expressão algébrica. Quando o aluno não passa por 

esse processo mental e o professor apresenta a expressão algébrica, esse processo torna-

se mecanizado e o aluno não cria estratégias para resolver outro problema em outro 

contexto. 

No segundo problema encontramos a mesma abordagem: 

 

... o colar do pescoço da esposa partiu-se. Um terço das pérolas caiu 

no chão, um quinto foi para debaixo da cama. A esposa apanhou um 

sexto, e seu amado, um décimo. Seis pérolas ficaram no fio original. 

Descubra o número total de pérolas no colar. (Bianchini, 2011, 7º ano, 

p. 89) 

 

Aqui encontramos, também, noções explícitas e implícitas diferentes do 

problema anterior que devem ser estudadas nesse novo contexto. Nesse problema, 

podemos identificar as representações fracionárias de cada parte do colar como uma 

noção matemática explícita no texto e que a soma de todas as partes formam o colar 

inteiro, também. A dificuldade está em pensar na relação de equivalência existente entre 

o todo e partes desse todo, essa é a noção paramatemática. Todavia, esses problemas são 

retomados no mesmo capítulo nas páginas 111 e 112. Para resolver cada problema, o 

texto apenas escreve a equação referente ao problema e a resolve algebricamente. 

Em nenhum dos dois momentos o livro dialoga com o aluno a respeito da 

interpretação do problema. Esse momento continua cabendo somente ao professor. 

Assim, não podemos avaliar se as noções implícitas foram realmente compreendidas em 

sala de aula. Dessa maneira, essas dificuldades podem não ser sanadas, o que poderá 

gerar maiores dificuldades quando for preciso usá-las novamente. Além disso, o 

processo de construção do pensamento algébrico pode encontrar algumas falhas nesse 
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percurso, porque os alunos não estão percebendo como a álgebra oferece condições para 

resolver esses problemas.  

Continuando na análise dessas páginas, encontramos ilustrações de Tábua, 

Papiro ou de páginas de livros com problemas de cada um dos povos citados, com uma 

pequena indicação de onde cada fragmento foi retirado, o seu período histórico e quem 

o escreveu. Aqui o autor procura localizar o leitor historicamente. 

As ilustrações tentam contextualizar o período histórico de cada povo. Mesmo 

assim, não se consegue compreender a proposta de colocar os fragmentos naquele 

momento, além de mera ilustração. A relação de cada fragmento com o texto necessita 

da intervenção do professor para completar a história da matemática e a importância da 

resolução de problemas para a vida das sociedades. 

Aparentemente, essas páginas geram uma despersonalização e 

descontextualização desse saber. Ao mesmo tempo, o texto acaba explicando a 

importância da resolução de problemas para esses povos de uma maneira muito 

simplista. Isso pode sugerir que a matemática era uma atividade mais para 

entretenimento do que para resolver necessidades sociais daqueles povos. Não se pode 

resgatar, nesse livro, ou em nenhum outro, toda a história de vida desses povos. 

Sabemos que alguma despersonalização em um processo de didatização é inevitável. O 

problema é como isso é feito e quais os prejuízos que isso gera para o processo de 

formação. 

Essa maneira de apresentar a história da matemática apenas como uma 

informação descolada de algum momento ou problema histórico é comum em toda a 

coleção. Isso pode gerar a ideia de que a matemática está alheia aos reais problemas de 

uma sociedade. A matemática acaba sendo objeto de estudo de um grupo seleto de 

pessoas que resolve os seus próprios problemas e nem sempre são interessantes às 

outras pessoas. A percepção de uma matemática absoluta e dogmatizada podem ser 

reflexos desse percurso de didatização. Em consequência disso, podemos gerar alunos 

que não percebam a necessidade e a importância de aprender matemática para sua 

formação básica. 

Na sequência do livro didático, na página 90, encontramos uma quebra na 

proposta de desenvolvimento do ensino de álgebra. Nas páginas 88 e 89 existe uma 

ideia de resolução de problemas por tentativas e uma expectativa de aprender recursos 

novos para resolvê-los. Na página 90 esses recursos começam a aparecer, mas sem a 

conexão com os problemas. Nesta página são colocadas as definições das expressões 
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algébricas e a transcrição de operações aritméticas e algébricas da língua corrente para a 

linguagem algébrica. A partir dessa página a linguagem algébrica passa a ser utilizada. 

A proposta de resolução de problemas das páginas 88 e 89 é esquecida e passa-se a 

discutir a linguagem algébrica e os seus usos.  

Dessa maneira, o desenvolvimento do capítulo (ou do livro) não se apropria do 

desenvolvimento da linguagem algébrica na história, ou seja, o saber a ensinar não se 

desenvolve a partir de uma linguagem retórica, depois sincopada e, por último, 

simbólica. Neste livro, a linguagem algébrica já é iniciada desde o primeiro momento 

do ensino formal de álgebra. Verificamos que nos capítulos que antecedem o ensino da 

álgebra, e mesmo no livro do 6º ano, não existe uma maneira para se chegar nessa 

linguagem simbólica. A relação entre a língua e a linguagem algébrica deve acontecer, 

mas os alunos precisam ser preparados para isso, com processos intermediários. Quando 

essa relação aparece pronta e acabada é possível que isso caracteriza uma 

desincretização. 

Essa programação do início do ensino de álgebra pode gerar muitas dificuldades 

na relação entre as duas linguagens (língua corrente e a linguagem algébrica) e na 

importância em existir uma linguagem simbólica única para a representação de 

resoluções de problemas. A rapidez com que esse processo foi realizado pode gerar 

muitas dificuldades para a compreensão do mesmo, levando a uma descaracterização do 

saber algébrico. Se a compreensão do significado dos símbolos algébricos for 

comprometida, isso poderá comprometer o desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Assim, a desincretização e a programabilidade do saber feitas no capítulo 

consistem em iniciar definindo e exemplificando o que é uma expressão algébrica; na 

sequência, termos algébricos, soma de termos semelhantes, cálculo do valor numérico, 

equações, conjunto solução de uma equação, equação de 1º grau, equação equivalente e, 

finalmente, como se resolve uma equação de 1º grau a partir da ideia da balança de dois 

pratos. Depois de todas essas definições seguidas de exercícios, aparece uma lista de 

problemas a serem resolvidos a partir das equações de 1º grau. 

Para a resolução de equações, primeiramente, o autor usa o método da balança e, 

depois, simplifica-o ensinando o método “passa para um lado e passa para o outro lado” 

usando a operação inversa. Depois disso, discute-se a resolução de equações com 

parênteses e, em seguida, com números fracionários, seguido de uma lista de problemas. 

A cada definição apresentada no livro, segue-se uma lista de atividades com o objetivo 

de treinar o que foi explicado. 
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Para finalizar o capítulo, o autor apresenta um problema que é resolvido de 3 

maneiras distintas: pela aritmética, por tentativa e erro, e pela escrita de uma equação. 

Observamos nessa atividade uma proposta diferenciada das demais. Aqui o livro 

convida o aluno a um processo de discussão e reflexão sobre os processos de resolução 

de uma equação. Vamos analisar a atividade mais detalhadamente. Considerando o 

problema: 

 

 

                                        Figura 5.3: Bianchini, 2011, 7º ano, p. 115-A 

 

Nesse problema o autor mostra para o aluno vários processos de resolução. 

Primeiramente, teremos a resolução aritmética: 

 

                                           Figura 5.4: Bianchini, 2011, 7º ano, p. 115-B 
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Agora vamos acompanhar a resolução por tentativas e erros: 

 

                                 Figura 5.5: Bianchini, 2011, 7º ano, p. 115-C 

 

Na resolução apresentada, não se discute como as possibilidades de respostas 

foram sugeridas. Pelo texto, parece que elas foram escolhidas de forma aleatória. No 

entanto, implicitamente, temos uma ideia de estimativas para que o “chute” do valor 

numérico esteja próximo do verdadeiro. Isso nos remete a pensar que o trabalho com 

estimativas, nessa questão, seja uma noção protomatemática; estando sutilmente 

presente. Se essa noção não for discutida e trabalhada, o aluno pode acertar ou não 

dependendo da sorte, mas ele pode não perceber as relações existentes no problema e 

não criar estratégias para pensar nos próximos casos. Vamos acompanhar o modo 

algébrico: 
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                                                Figura 5.6: Bianchini, 2011, 7º ano, p. 116-A 

 

A atividade é muito interessante e possibilita ao aluno pensar e tentar resolver o 

problema de várias maneiras e, nesse processo, seria interessante se ele encontrasse 

problemas que fossem muito difíceis para resolver de modo aritmético e que ele 

percebesse que alguns necessitam de ferramentas mais sofisticadas, como a maneira 

algébrica de pensar e resolver. 

O livro didático, sem dar continuidade a essa forma de trabalhar, termina o texto 

com a frase: 

 

                                Figura 5.7: Bianchini, 2011, 7º ano, p. 116-B 

 

Com esta frase, o autor acabou com a possibilidade de resolver um problema de 

várias maneiras impedindo que fosse possível o desenvolvimento da percepção da 

passagem do modo aritmético de pensar para o modo algébrico, nessa atividade. 

Atividades como essas poderiam facilitar a compreensão da álgebra como uma 

generalização da aritmética. Assim, pelo processo de desincretização do saber 

escolhido, encontramos uma descaracterização do saber porque o livro não favoreceu o 
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aluno a construir a passagem do modo aritmético para o algébrico. Esse processo foi 

realizado somente no texto e, muito rapidamente, isso pode gerar falhas na 

aprendizagem e reforçar o ensino de regras de resolução. 

Analisando de outra maneira, essa atividade está fechando um ciclo iniciado nas 

páginas 88 e 89 do livro didático, que são as páginas introdutórias do capítulo. Aqui o 

autor mostra para os alunos que além da maneira de resolver problemas por tentativas e 

erros existe o modo aritmético e eles estariam aprendendo o modo algébrico.  

O autor, na sua programabilidade da aquisição do saber, conseguiu fechar a sua 

ideia, mas não a deixou explícita ao professor e, muito menos, aos alunos. Caberia ao 

professor compreender esse processo e mostrar isso para os alunos. Dessa maneira, 

estaríamos desenvolvendo maneiras para resolver os problemas, inclusive o modo 

algébrico. Esse raciocínio auxilia na construção do pensamento algébrico. O professor 

ainda pode, com a sua mediação e autonomia na sala de aula, aproveitar essa atividade e 

fazer com que esse processo ocorra. Mas, cabe a ele promover e dialogar com os alunos 

sobre as várias maneiras de resolver um problema. 

Em nenhum momento o texto se reportou a algum matemático, ou a algum 

problema histórico. Não aparecem os processos de onde essas “regras” surgiram. Isso 

caracterizaria uma desincretização e descontextualização do saber, pois a construção do 

saber não aparece no texto. 

 

 

5.1.1.2. Capítulo 4 – Inequações 

 

 

 

O texto começa com a definição de inequação fazendo uma analogia com a 

balança de dois pratos. Em seguida, discute-se o que é solução de uma inequação e 

como se verifica que um número dado é solução. Posteriormente, apresenta-se a 

resolução de inequações a partir das inequações equivalentes e aparecem inequações 

com parênteses e números fracionários e, por fim, os problemas. 

Analisando o capítulo a partir da Transposição Didática, a desincretização do 

saber segue com a mesma concepção do capítulo anterior. O autor, primeiramente, 

apresenta os conceitos envolvidos no ensino da inequação para, posteriormente, 



102 
 

trabalhar com a resolução de problemas. Nesse processo, os capítulos estão 

relacionados, tudo o que foi discutido em equações agora será ampliado para o conceito 

de inequações. Entretanto, o livro didático não expõe esse paralelo entre os dois 

conceitos. Isso é percebido ao analisar o desenvolvimento dos capítulos. 

 

 

5.1.1.3. Capítulo 5 – Sistemas de equações 

 

 

 

O processo de didatização para o ensino de sistemas de equações consistiu em 

escrever a solução em forma de par ordenado. Assim, a didatização escolhida pelo autor 

para iniciar o ensino de sistemas de equações foi começar com a definição do que seja 

par ordenado, depois a representação geométrica de pares ordenados no sistema de 

coordenadas. Com isso, foi necessário ensinar como se constrói retas em um plano 

cartesiano e como se encontra a solução nesse sistema. 

Em continuação a isso, o texto fala das equações de 1º grau com duas incógnitas. 

Aqui o livro faz os alunos encontrarem algumas soluções de uma equação com duas 

incógnitas e as soluções encontradas são escritas em forma de pares ordenados. Nesta 

seção, não se discute as infinitas soluções para uma equação de 1º grau com 2 

incógnitas, só encontra-se 2 ou 3 soluções para cada equação. Também não se discute a 

ideia de variável. A proposta é encontrar algumas soluções de equações de 1º grau com 

duas incógnitas para, na seção seguinte, montar um sistema com essas equações e 

encontrar o par ordenado comum às duas e determinar que esse é a solução do sistema.  

Na programabilidade do saber elaborada pelo livro o objetivo é desenvolver o 

conceito e a resolução dos sistemas. O conceito de variável não está sendo discutido, 

portanto, não é identificado pelo texto e fica sendo tratado tacitamente. Seria adequado 

para a construção do pensamento algébrico que essas ideias fossem retomadas e 

formalizadas em algum momento desse percurso.  

Em seguida, o livro trata de sistema de equações do 1º grau com 2 incógnitas e o 

que significa a solução do sistema. O texto mostra a solução de um sistema de equações 

de forma geométrica, ou seja, no sistema de coordenadas. Rapidamente, o livro passa 

para as resoluções algébricas que são os métodos de substituição e, posteriormente, o da 
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adição. A cada conceito apresentado, o livro coloca uma lista de exercícios contendo 

atividades em linguagem matemática, em língua corrente
16

 e com problemas 

contextualizados. A proposta de apresentar a solução de um sistema de equações no 

plano cartesiano acaba sendo esquecida quando começam as resoluções algébricas. 

Aqui ocorre uma desincretização do saber, pois a representação geométrica se perde ao 

longo do capítulo e não possui um objetivo no ensino desse conteúdo. 

Retomando a análise do capítulo percebemos que em nenhum momento o texto 

discute a diferença entre as respostas da equação de 1º grau com 2 incógnitas para a 

resolução do sistema de equações do 1º grau com 2 incógnitas e nem todas as 

possibilidades de respostas do sistema. A diferenciação dessas soluções e os seus 

significados estão implícitas no texto e não devem ser de fácil interpretação para os 

alunos. Acreditamos que a compreensão dos significados desses conceitos deveria fazer 

parte da aprendizagem do aluno aqui ou em outro momento. Da maneira como os 

conceitos de variável, o estudo das soluções de uma equação de 1º grau com duas 

incógnitas e a diferença na quantidade de solução dessas equações para um sistema de 

equações de 1º grau com 2 incógnitas foram desenvolvidas podemos classificá-las, 

segundo Chevallard (1991), de noções protomatemáticas. 

Pelo processo da vigilância epistemológica caberia discutir se esse seria um bom 

momento para apresentar o sistema de coordenadas, já que ele foi subutilizado. Quanto 

tempo levaria para o desenvolvimento do plano cartesiano e qual a relação com os 

demais conteúdos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
16

 Estamos chamando de língua corrente os problemas nos quais a língua expressa a operação matemática, 

como no caso: determine dois números sendo que a soma é 6 e um é o dobro do outro. 
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5.1.1.4. Considerações do livro do 7º ano 

 

 

A contextualização histórica da resolução de equações, ou da resolução de 

problemas, não é feita nos capítulos 3, 4 e 5 desse livro. Apenas conta-se que em todas 

as épocas os matemáticos gostavam de resolver problemas. Outro detalhe importante é o 

desenvolvimento da técnica de escrever equações, inequações ou sistemas de equações a 

partir de problemas. Os problemas não apresentam uma dificuldade crescente e nem são 

dadas ferramentas para o aluno resolvê-las ao longo do ano. Fica subentendido que a 

repetição da atividade leva o aluno ao êxito. 

O uso das relações geométricas também aparece frequentemente, percebemos 

isto como algo positivo: o fato de relacionar a geometria com a álgebra.  

O desenvolvimento do pensamento algébrico discutido no Guia do livro 

Didático (2011) não se iniciou, pois o ensino da álgebra está relacionado ao 

desenvolvimento de regras de resolução sem se preocupar com o desenvolvimento das 

justificativas e dos significados.  

Ao longo dos 3 capítulos, o autor desenvolve os conceitos de equações, 

inequações e sistemas de equações. Observamos que a escolha de didatização do saber 

foi desenvolvida da mesma forma nos 3 capítulos. Em todos os capítulos a estrutura 

básica se compõe de: compreender a definição, calcular o valor numérico, compreender 

a solução, resolver e, por último, resolver problemas com a utilização desses conceitos 

aprendidos.  

 

 

5.1.2. Análise do livro do 8º ano  

 

 

O ensino formal de álgebra neste livro está distribuído nos capítulos 2, 3, 4 e 5. 

Estes capítulos estão destinados a desenvolver o cálculo algébrico que se divide em: 

operações com monômios e polinômios, produtos notáveis e fatoração, o 

aprofundamento dos tipos de equação estudando as equações fracionárias e as equações 
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literais e, por último, retomando o ensino dos sistemas de equações do 1º grau com duas 

incógnitas. 

 

 

5.1.2.1. Capítulo 2 – Cálculos Algébricos 

 

 

O capítulo apresenta sempre a mesma estrutura. Primeiramente, temos o texto 

apresentando o conteúdo, depois as listas de exercícios que, na maioria, são exercícios 

de fixação sendo que os últimos problemas dessa lista estão relacionados com a 

geometria (área, perímetro ou volume) ou com acontecimentos do cotidiano. Os 

assuntos estão muito divididos, cada seção explica uma única operação e um único caso. 

Aqui temos fortemente uma caracterização de uma desincretização.  

Para abertura do capítulo, a página inicial apresenta dois problemas: um usando 

as letras com o significado de incógnita e o outro com o significado de variável com um 

texto explicando cada significado. Mas, após este início, o capítulo passa a desenvolver 

o cálculo algébrico. Assim, a diferença entre variável e incógnita discutida se perde ao 

longo do capítulo, a discussão não é retomada. Após os problemas iniciais, o autor faz 

uma retomada do conceito de expressões algébricas, aprofunda o assunto falando de 

expressões algébricas racionais e irracionais e continua a programação, falando de 

monômios e suas operações e, depois, dos polinômios com as suas operações.  

A retomada da definição de expressão algébrica não menciona o estudo feito no 

ano anterior, no livro do 7º ano, no capítulo 3 (pag. 90). Esse livro define expressão 

algébrica como se fosse visto pela primeira vez. Não fica explícito para os alunos que 

este conceito está sendo revisto. Essa forma de programar o saber escolhido pelo livro 

parece se deslocar dos livros anteriores da coleção.  

O capítulo 2 está voltado mais para as técnicas do cálculo algébrico; 

encontramos um forte desenvolvimento da prática. Os exercícios têm o objetivo de fixar 

o conceito dado ou a operação aprendida. Todo o capítulo é descontextualizado do 

momento histórico. Aparece o uso da geometria, ou melhor, a escrita da expressão de 

um perímetro, ou área, ou volume de uma figura, mas não existe uma variação na 

maneira de propor o exercício. Isso pode ser visto na seguinte atividade:   
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                                                     Figura 5.8: Bianchini, 2011, 8º ano, p. 65 

 

Analisando esse capítulo e os livros de álgebra superior, podemos inferir que o 

ensino da definição de monômios e as suas operações que antecedem a definição de 

polinômios e as suas operações são, na verdade, uma criação didática para preparar o 

aluno para o ensino dos polinômios. 

Chegamos a essa suposição porque na álgebra do ensino superior estudamos o 

anel de polinômios sobre IR, com uma estrutura algébrica com as operações de adição e 

multiplicação definidas na estrutura (Fraleigh, 1994). Mas, não encontramos no anel de 

polinômios sobre IR algum destaque para os monômios e nenhum outro momento em 

que os monômios sejam estudados em outra estrutura algébrica e que tenha alguma 

relevância para algum estudo específico. Não temos nenhum problema conceitual, 

apenas uma opção do autor em construir uma criação didática para facilitar a 

aprendizagem. Essa desincretização do saber apenas reforça a ideia desse capítulo ser 

mais voltado para aprendizagem e treino dos processos operatórios mecânicos, de 

operacionalização de técnicas.  
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5.1.2.2. Capítulo 3 – Produtos Notáveis e 

Fatoração 

 

 

O Capítulo 3 continua a desenvolver o cálculo algébrico, só que agora 

especificamente falará dos produtos notáveis e da fatoração. A didatização feita nesse 

capítulo mostra a regularidade existente nos cálculos dos produtos notáveis pela 

propriedade distributiva com o cálculo de áreas de quadrados e retângulos. A fatoração 

acompanha a relação entre o cálculo algébrico com o cálculo de áreas das mesmas 

figuras geométricas, pois relaciona cada caso de fatoração com o seu respectivo produto 

notável. 

A utilização da demonstração geométrica dos produtos notáveis no ensino pode 

ser tratada como uma criação didática para facilitar a observação da regularidade 

existente nesses cálculos algébricos. No entanto, essa relação só será proveitosa para o 

aluno que tenha pleno domínio sobre as relações de áreas e volumes de figuras 

geométricas, caso contrário, essa criação didática pode não ter êxito no seu objetivo. 

Mas, o desenvolvimento dessa criação didática é feita de maneira rápida, ou seja, 

apresenta-se a relação e logo a conclusão que o aluno deve ter com esse processo. 

Assim, o processo de didatização escolhido pelo autor resulta que imediatamente após 

mostrar a relação entre o cálculo algébrico e o cálculo de áreas, o texto apresenta a 

regularidade como uma regra, como nos mostra o quadro seguinte em relação ao cálculo 

do produto notável (a + b) 
2
:    

 

 

                                Figura 5.9: Bianchini, 2011, 8º ano, p. 75 

 

Com isso, percebemos que essa conclusão pode atrapalhar o processo de 

construção do conhecimento. A colocação da regra não deixou possibilidade para que o 

aluno encontrasse essa regularidade. Isso pode acarretar dificuldades na construção 
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dessas regularidades, inclusive no processo do cálculo algébrico pela propriedade 

distributiva.  

Outro ponto importante são as rupturas de significados que aparecem nos 

exercícios sem um comentário no livro. Todas as atividades em álgebra desse livro até 

então só estão desenvolvendo o cálculo algébrico. A letra está sendo tratada como uma 

variável para estudar as propriedades existentes nas estruturas algébricas. Em uma lista 

de exercícios aparece a seguinte atividade tratando a letra como incógnita sem nenhum 

aviso. 

 

 

Figura 5.10: Bianchini, 2011, 8º ano, p. 79, ex. 12 

 

Como vimos, o problema trata o uso da letra em álgebra como incógnita, nesse 

caso, a resolução de equação de 1º grau é uma noção paramatemática, pois está fora do 

contexto do capítulo e do livro até então. No item b, temos o cálculo da soma das áreas 

considerando o valor da incógnita x encontrado no item anterior. Nos dois itens as 

respostas dadas são números, enquanto que na maioria dos exercícios desse livro as 

respostas são expressões algébricas. Se lembrarmos do artigo do Booth (1994) citado na 

introdução, o qual diz que os alunos possuem dificuldades no cálculo algébrico por não 

aceitarem as expressões algébricas como respostas, uma atividade dessa no meio do 
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caminho dos cálculos algébricos pode confundir a compreensão dos alunos por não 

entenderem a diferença. Poderíamos ter algumas soluções: esse exercício poderia 

aparecer como destaque ou em outro momento, ou o professor poderia destaca-lo dos 

demais. Mas, para isso, o professor deveria estar atento para as noções implícitas. Essa 

didatização pode trazer prejuízos aos alunos por não diferenciarem os conceitos. Por 

outro lado, temos que a maioria dos exercícios propostos neste livro possui a mesma 

característica do exercício seguinte: 

 

 

                            Figura 5.11: Bianchini, 2011, 8º ano, p. 87, ex. 39 

 

Já nesse exercício, os itens só desenvolvem o cálculo algébrico. Esses itens 

podem ser respondidos a partir de uma análise da figura geométrica sem ser percebida a 

relação algébrica. A relação algébrica encontrada fica subentendida. Caberia aqui uma 

intervenção do professor para que essas relações sejam faladas verbalmente e escritas.  

O exercício desenvolve a ideia de equivalência, mas continua trabalhando o 

significado do uso da letra como variável. Mas, podemos perceber que nesse exercício 

faltou um item que seria uma reflexão do aluno a partir das respostas encontradas. Isso 

precisaria ser dialogado, pois tudo que fica subentendido corre o risco de não ser 

percebido. O capítulo usa a geometria para desenvolver o produto notável e a fatoração. 

Essa relação é uma criação didática, cuja eficiência em auxiliar a aprendizagem da 

maneira como está sendo utilizada é discutível. 
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5.1.2.3. Capítulo 4 – Frações algébricas, equações 

fracionárias e equações literais 

 

 

O texto começa definindo o que é uma fração algébrica com exemplos dentro de 

um contexto de velocidade média. Nesse momento, o aluno é lembrado que o 

denominador deve ser diferente de zero. Trabalha-se com as simplificações de frações 

retomando tanto a simplificação de monômios quanto a fatoração de polinômios, para 

isso, o livro continua treinando a simplificação, mas busca justificar cada passagem do 

transformismo algébrico. 

Mas, percebemos que algumas didatizações do saber a ensinar podem gerar 

alguns erros na aprendizagem. Por exemplo, vejamos as observações da página 99. 

 

 

                   Figura 5.12: Bianchini, 2011, 8º ano, p.99 

 

Nas observações da página 99 do livro do 8º ano (Figura 5.12) encontramos 

divisão entre polinômios iguais e divisão entre polinômio e o seu oposto. As 

simplificações entre essas frações resultam em 1 e em -1, respectivamente. Essas 

simplificações geram erros que são muito frequentes entre os alunos. Um erro comum é 

admitir que a divisão entre dois polinômios iguais resulta em zero. Os alunos, para 
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simplificar, acabam usando a expressão “corta corta” e, se essa operação se torna 

mecanizada, acabam usando o “corta corta” e acham que não sobra nada, então, acabam 

pensando que essa simplificação resulta em zero. Essa observação feita no livro tem 

como objetivo reduzir esse erro. 

Nesse caso, o texto reforçou a resposta para evitar esse erro, mas passou 

desapercebido outro que é a simplificação termo a termo, ou seja, 
  

   
 , 
  

  
 e 

 

 
 , isso 

também pode resultar em 1, ou seja, a simplificação resulta em 1 porque as 

simplificações anteriores ocorreram.  

Podemos questionar se a ênfase no estudo dos monômios não poderia ter 

facilitado esse erro. Talvez, o estudo dissociado do polinômio possa também ter 

facilitado esse erro. Caberia aqui o estudo dessa criação didática no momento do ensino. 

O texto propôs somente um exercício para discutir esse erro com os alunos: 

 

 

              Figura 5.13: Bianchini, 2011, 8º ano, p. 100 

 

Trata-se do mesmo erro em simplificar 
       

 
     , porque o aluno simplificou 

x com x, sem perceber a adição no numerador. 

Esses erros nos remetem a Arcavi (2006), que diz que os alunos precisam 

compreender o verdadeiro significado do símbolo e, também, Boralho e Barbosa (2009) 

que destacam que a falta de relação entre a álgebra e a aritmética pode gerar 

dificuldades na aprendizagem da álgebra. 

Em seguida, o capítulo apresenta as mesmas operações realizadas com os 

monômios e polinômios para as frações algébricas (redução ao mesmo denominador, 

adição, multiplicação, divisão e potência). O texto segue com as frações algébricas com 

o mesmo roteiro que desenvolveu com as operações entre polinômios e monômios. O 

capítulo também possui uma ênfase na resolução das operações. O texto explica cada 
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passagem, em muitos casos aparece uma relação com a aritmética e sempre aparece um 

box com a conclusão da regra a ser calculada, seguida de uma lista de exercícios 

algébricos para esse treino. Para entendermos o processo existente colocamos aqui um 

exemplo que expressa o perfil do trabalho desenvolvido: 

 

 

                                  Figura 5.14: Bianchini, 2011, 8º ano, p. 104 

 

No texto temos a multiplicação entre duas frações algébricas sendo relacionado 

com o produto de frações. Para esses cálculos o autor relaciona o cálculo aritmético com 

o algébrico. Essa é uma maneira de mostrar que a álgebra é uma aritmética 

generalizada. Da maneira como está escrita, esta relação fica subentendida para o aluno. 

Corre-se o risco do aluno não perceber a generalização.  

As atividades apresentadas neste capítulo são treinos da operação estudada, 

como podemos perceber nos exercícios que acompanham o texto anterior. 
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                                      Figura 5.15: Bianchini, 2011, 8º ano, p. 105 

 

Como percebemos, as atividades buscam somente o treino, embora a 

desincretização escolhida pelo autor favoreça um capítulo mais voltado para o treino das 

operações algébricas. Mas, o capítulo não aproveita a proposta para mostrar 

explicitamente que a álgebra é uma aritmética generalizada. O conhecimento e o treino 

das operações algébricas estudadas aqui resultam no desenvolvimento das equações 

fracionárias e literais.  

 

 

5.1.2.4. Capítulo 5 – Sistemas de equações do 1º 

grau com duas incógnitas 

 

 

O capítulo 5 se inicia retomando as resoluções do sistema de equações de 1º grau 

com 2 incógnitas: método da substituição e da adição. Em continuação, temos as 

definições de equações fracionárias e de sistemas de equações fracionárias. Para 

apresentar a solução de um sistema, o autor apresenta novamente o conceito de plano 

cartesiano, sem explicitar para os alunos que o plano cartesiano foi desenvolvido no ano 

anterior. Nesse ano, o livro propõe mais atividades com o sistema de coordenadas. 

Todos os exercícios desse capítulo apresentam o sistema de equações, ou pela expressão 

algébrica, ou através de um problema. A proposta sempre é para se resolver o sistema. 

No último exercício dessa seção aparece o seguinte: 
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                                 Figura 5.16: Bianchini, 2011, 8º ano, p.133, ex.27 

 

O exercício 27 pode ser usado para uma discussão bem interessante sobre o que 

o posicionamento de duas retas determina em relação à solução do sistema; ainda mais 

sabendo que a continuidade do capítulo trata exatamente dos tipos de soluções de um 

sistema e a sua representação gráfica, mas essa não é a pergunta feita pelo exercício. A 

atividade pede para se criar um sistema de equações correspondente a cada 

representação gráfica. Ao que nos parece, a proposta dessa atividade possui muitas 

noções que ainda não foram desenvolvidas, como escrever a equação da reta. Em 

relação ao saber que as retas paralelas representam um sistema de coordenadas de 

solução impossível, isso seria interessante discutir, mas a atividade não propõe essa 

questão. Essa discussão vai ficar a cargo do professor aproveitar ou não a atividade. 

Em continuidade, desenvolve-se a resolução do sistema de equações fracionárias 

reduzindo as equações ao mesmo denominador e, depois, resolvendo-as por qualquer 

resolução. 

A didatização escolhida, nesse capítulo, justifica as resoluções algébrica e 

geométrica. O método de resolução geométrico, nesse capítulo, é bem direcionado e 

bem trabalhado. Mas, em nenhum momento direcionou-se ao trabalho realizado no ano 

anterior com o plano cartesiano. Vale perguntar se o estudo do ano passado foi 

necessário ou não para o processo desse ano. Vale a pena começar a se questionar se 

essa programabilidade trouxe mais ganhos ou mais prejuízos. 

 



115 
 

 

5.1.2.5. Considerações do livro do 8º ano  

 

 

Nesse livro a programabilidade do saber escolhida pelo autor é de trabalhar mais 

o cálculo algébrico. O livro busca estudar mais as ferramentas, ou seja, desenvolver 

mais a técnica, fortemente arraigado em ensinar e justificar o transformismo algébrico. 

Encontramos aqui um resquício da Matemática Moderna com algumas mudanças, pois 

aparecem muitos problemas, mas a ênfase é ensinar o transformismo algébrico. A partir 

disso, questionamos o quanto todo esse trabalho auxiliou o aluno no desenvolvimento 

do pensamento algébrico. Quais habilidades, ou noções, esse livro buscou construir com 

o aluno, em álgebra? Através da vigilância epistemológica, questionamos se o 

desenvolvimento de todos esses conteúdos é mesmo necessário ao longo desse ano e 

com essa ênfase nos procedimentos.  

 

 

5.1.3. Análise do livro do 9º ano  

 

 

O ensino de álgebra neste livro acontece nos capítulos 2 e 3. O primeiro, 

desenvolve todo o conteúdo de equações de 2º grau e, no seguinte, o conteúdo de 

funções e, assim, encerra-se o ensino de álgebra nos três anos finais do Ensino 

Fundamental. 

 

 

5.1.3.1. Capítulo 2 – Equações do 2º grau 

 

 

O capítulo começa com a definição de uma equação de 2º grau e com a 

identificação dos coeficientes da equação, diferenciando, assim, uma equação completa 

de uma incompleta. Após isso, define-se o que é raiz de uma equação e são propostas 
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várias atividades para testar quando um número é raiz ou não de uma equação de 2º 

grau. O texto apresenta as resoluções de uma equação de 2º grau na seguinte ordem: 

1º - Equação da forma ax
2
 + bx = 0, resolução pela fatoração; 

2º - Equação do 2º grau completa que pode ser reduzida à forma (ax + b)
2
 = 0, 

resolução pela fatoração; 

3º - Equação da forma ax
2
 + c = 0, resolução isolando o x

2
;     

4º - Equação do 2º grau completa e a resolução completando quadrados e  

5º - Equação do 2º grau completa e resolvida pela fórmula reduzida, ou seja, a 

conhecida fórmula de Bhaskara. 

Como podemos perceber, o processo de didatização utilizado nesse livro 

didático para apresentar as resoluções de uma equação de 2º grau apresenta as 

resoluções: primeiro das incompletas e das completas sendo essas trinômios quadrados 

perfeitos. Até aqui se usa para a resolução os processos já conhecidos como a fatoração 

e a ideia de equivalência (resolução de uma equação de 1º grau) para depois apresentar 

os processos novos que são necessários para resolver uma equação completa de 2º grau, 

que são o processo de completar quadrados e o uso da fórmula de Bhaskara. 

O processo de didatização do ensino das resoluções de uma equação de 2º grau é 

apresentado de forma distinta em relação ao processo histórico. No processo histórico as 

equações completas do 2º grau não eram resolvidas de uma maneira geral. A resolução 

dependia da maneira como as equações estavam escritas e os valores dos seus 

coeficientes (números positivos ou negativos). Isso ocorria porque as resoluções muitas 

vezes eram geométricas, então não se admitia respostas nulas ou negativas.  

Como ressalta Boyer (1974):  

 

Até os tempos modernos não havia ideia de resolver uma equação 

quadrática da forma x
2
 + px + q = 0, onde p e q são positivos, pois a 

equação não tem raiz positiva. Por isso as equações quadráticas na 

antiguidade e na Idade Média, e mesmo no começo do período 

moderno, foram classificadas em três tipos 

1)  x
2
 + px = q, 

2) x
2
 = px + q, 

3) x
2
 + q = px. 

Todos esses tipos são encontrados em textos do período Babilônio 

antigo, de uns 4000 anos atrás. (Boyer, 1974, p.23) 

 

Dessa maneira, haviam formas de resolver cada equação escrita acima. Um dos 

métodos mais usado era o método de completar quadrados. Esse método era utilizado 
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pelos Babilônios por volta de 2000 a.C. e também pelos matemáticos hindus, como 

Brahmagupta (598-670). 

Em especial, queremos analisar a didatização proposta no livro para o método de 

completar quadrados. O autor começa apresentando o exemplo que está na Figura 5.17 

no qual temos a mesma resolução de x
2
 + px = q descrita por Boyer (1974). O processo 

de resolução completando quadrados acontece assim: 

 

                         Figura 5.17: Binachini, 2011, 9º ano, p. 56-57. 
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No processo de completar quadrados existem muitas noções matemáticas, 

algumas explícitas outras implícitas no texto. Essas noções implícitas podem dificultar a 

compreensão do processo. A resolução visual nem sempre é tão fácil de ser observada, 

pois depende muito da percepção geométrica do aluno. Nesse caso, percepção para 

construir além da percepção geométrica, precisa-se relacionar as figuras com a 

representação geométrica e completar a figura que existe formando um grande quadrado 

de lado (x + 3). A relação entre soma de áreas e a sua representação de forma algébrica 

já ocorreu no ano anterior no capítulo referente aos produtos notáveis (Capítulo 3 do 

livro do 8º ano), então, é possível discutir esse processo, mas, da maneira como está 

visualmente apresentado, as passagens estão subentendidas no texto. Isso pode dificultar 

a construção desse processo para o aluno. Mais uma vez, vai ficar a cargo do professor 

perceber que essas passagens estão implícitas no texto e que elas precisam ser 

apresentadas e discutidas na sala de aula. 

Na continuação do texto sobre o método de completar quadrados aparece um 

tipo de equação de 2º grau que não se inclui em nenhum dos 3 tipos descritos por Boyer 

(1974) por terem raízes negativas. O livro vai utilizar como exemplo, (Figura 5.18) a 

equação x
2
 + px + q = 0, onde p e q são números positivos encontrando, assim, raízes 

negativas. Essas raízes na época não eram consideradas porque não era uma resposta 

significativa para a medida de lados de um quadrado. Nesse caso, fazer a representação 

gráfica em forma de quadrados e retângulos seria um equívoco, pois as medidas dos 

lados (raízes) seriam negativas. Vejamos o exemplo:  

 



119 
 

 

 

                                  Figura 5.18: Bianchini, 2011, 9º ano,p.57-58 

 

O exemplo b (Figura 5.18.) já não possui a visualização do quadrado, partindo 

para uma questão numérica relacionando o exercício com a fatoração do trinômio 

quadrado perfeito que seria outra noção paramatemática. 

O questionamento que fazemos sobre a desincretização do saber escolhida nesse 

livro se refere ao fato de que o autor apresenta uma resolução geométrica e logo parte 

para um resolução algébrica, mas com a mesma ideia. Esse processo de abstrair a 

geometria e ficar com o significado algébrico é bem interessante e possível de ser feito, 

mas o que questionamos é a forma e a velocidade desses encaminhamentos. Dessa 
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maneira, o professor deverá reconstruir a forma de pensar do autor e completar o 

caminho proposto pelo livro.  

Em continuação ao livro, tem-se a generalização da resolução de qualquer 

equação de 2º grau feita pela fórmula resolutiva que chamamos de fórmula de Bhaskara, 

no texto a demonstração da fórmula é feita pelo método de completar quadrados. 

A partir desse ponto, o livro desenvolve os conceitos: equação literal, estudo do 

discriminante de uma equação de 2º grau, Relações de Girard, Composição de uma 

equação de 2º grau (x
2
 – Sx + P = 0, sendo S a soma das raízes e P o produto das 

raízes), Fatoração do trinômio do 2º grau, Equações fracionárias, Equações biquadradas, 

equações irracionais e sistemas de equações do 2º grau. 

O texto apresenta, em alguns momentos, atividades que instigam os alunos a 

pensar. No exercício 95 da página 67 (Figura 5.19.), temos a seguinte atividade: 

 

 

           Figura 5.19: Bianchini, 2011, 9º ano, p.67, ex. 95 

 

Para resolver essa atividade o aluno deverá ter compreendido o significado do 

discriminate. Percebemos também que o aluno terá que desenvolver algumas noções 

implícitas na atividade, como por exemplo, a resolução de uma inequação de 1º grau 

que seria uma noção paramatemática, pois está mais evidente no processo de cálculo do 

discriminante. Compreender o significado da resposta, ou seja, compreender o que 

significam as respostas m > 2 e m < 2, e quantas equações podemos ter a partir dessas 

respostas, pode ser chamada de noção protomatemática, segundo Chevallard (1991), 

pois está mais implícita na questão e não impede que o aluno resolva a questão de uma 

maneira mecânica, mas o impede de responder a questão que vem logo em seguida. 
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                                     Figura 5.20: Bianchini, 2011, 9º ano, p. 67 

 

Essa questão pode auxiliar tanto o professor quanto o aluno a compreender e 

discutir sobre os resultados encontrados no exercício 95. O livro possui sim algumas 

atividades interessantes e que possibilitam a discussão dos significados. O problema é 

que esse questionamento, muitas vezes, não está explicitado em forma de pergunta para 

o aluno.  

Outro questionamento que temos é em relação a apresentação dos conceitos. O 

texto pouco dialoga com o aluno ou propõe alguma discussão. Do modo como está, 

cada seção se inicia como se a anterior não existisse. Raramente, o autor relaciona algo 

que está sendo apresentado com algo já feito ou que irá ocorrer. A sensação é de que o 

texto de um livro foi elaborado sem precisar do anterior e sem se relacionar com o 

posterior. A ideia de continuidade e de percurso não aparece no texto, embora esteja 

implícita nos conteúdos. Isso exigiria uma mediação e ação do professor que, se não 

ocorrer, pode dificultar a aprendizagem. Ou seja, essas lacunas teriam que ser 

preenchidas pela intervenção do professor na textualização do saber. O que sentimos 

falta são mais atividades como a que discutimos anteriormente, as quais apresentam 

questões para que os alunos possam refletir sobre as ideias discutidas no capítulo. 

 

 

5.1.3.2. Capítulo 3 – Funções 

 

 

A programabilidade desse livro para o ensino de funções está baseada em 

apresentar as definições, os conceitos e os procedimentos de maneira formal para, 

depois, realizar exercícios fixando essas aprendizagens. Acredita-se que essa seja a 

maneira adequada para proporcionar a aquisição do saber. Assim, o texto vai definir o 

que é uma função a partir do conceito de conjuntos estudando o domínio, imagem e 
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contradomínio de uma função. O aluno aprenderá a diferenciar se uma curva no plano 

cartesiano é uma função ou não. 

Depois dessa apresentação de função, o texto passa a ensinar a função de 1º grau 

e, posteriormente, a função de 2º grau. A proposta de didatização dos dois assuntos se 

desenvolve de maneira muito semelhante apresentando os conceitos relacionados à 

função e ao seu gráfico com muito formalismo. 

Para realizar todo esse caminho, o texto inicia-se com exemplos do cotidiano de 

uma casa para mostrar a relação de interdependência entre duas variáveis. Mas, para 

concluir a ideia de função apresentada nos exemplos o livro traz a definição de função. 

 

 

                                       Figura 5.21: Bianchini, 2011, 9º ano, p.90 

 

O autor determina que x e y são variáveis e que a sentença matemática, no 

exemplo, f(x) = 85 + 5x é a lei da função. Na continuidade, o texto apresenta atividades 

que auxiliam a compreender a ideia de função no cotidiano e também a definição de 

função, como podemos perceber em exemplos selecionados: 

O problema 4 (Figura 5.22) trata de um contexto do cotidiano de uma cidade 

grande e, que qualquer pessoa independente de conhecer a ideia de função ou não, usa-a 

para resolver esse problema. O interessante seria mostrar ao aluno o quanto a ideia de 

função atua nesse contexto e em outros contextos no dia a dia de uma cidade. 

 

 

                      Figura 5.22: Bianchini, 2011, 9º ano, p. 91 
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No início do capítulo aparecem alguns problemas, como o da Figura 5.22, com o 

contexto relacionado ao cotidiano, mas ao longo do capítulo esse tipo de problema 

desaparece e a relação da função com o nosso dia a dia também deixa de ser 

evidenciada. 

Nessa primeira lista de atividades, o livro apresenta também questões 

contextuais, como por exemplo, o problema 2 (Figura 5.23) que propõe uma reflexão ao 

aluno sobre a definição de função. 

 

 

                   Figura 5.23: Bianchini, 2011, 9º ano, p. 90 

 

Essa questão é muito interessante, pois convida o aluno a discutir a definição de 

função. Pelo processo da vigilância epistemológica questionamos se esse é o momento 

adequado para essa reflexão, ou seja, se essa reflexão, nesse momento da aprendizagem, 

ocasiona algum ganho na compreensão da ideia de função e na utilização da ideia da 

função para a vida cotidiana. Pela proposta, o autor acredita que a definição de função é 

essencial para a continuidade do percurso. A partir disso, desenvolve os conceitos, na 

maioria sem contexto, de domínio, imagem e contradomínio da função a partir da ideia 

de conjuntos usando os diagramas para essa compreensão. 

Outra ênfase dada ao ensino de funções é a representação gráfica. O texto 

enfatiza tanto a construção quanto a leitura do gráfico das funções estudadas. 

Primeiramente, diferenciam-se os gráficos que são decorrentes de funções dos que não 

são, para, posteriormente, analisar cada ponto do gráfico de uma função, como por 

exemplo, o zero da função. A compreensão do zero da função está apenas relacionada 

com o ponto no gráfico, não existe nenhum problema para que se possa entender o zero 

da função em algum contexto. 

Nesse caminho, o livro passa para a construção do gráfico de uma função de 1º 

grau fazendo uma tabela com os pares ordenados, para depois construir o gráfico. Nessa 

atividade, não se retoma a ideia de par ordenado (Bianchini, 2011, 7º ano, p. 144), 
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(Bianchini, 2011, 8º ano, p. 127) e nem a construção da equação da reta (Binachini, 

2011, 8º ano, p. 131) que foram assuntos discutidos em outros livros. Essa didatização 

pode gerar uma descaracterização do que o Guia havia destacado, que seria o 

desenvolvimento dos conceitos em forma de espiral. Os assuntos são retomados e 

aprofundados na coleção, mas isso não é esclarecido para o aluno, pois a forma como os 

conceitos são apresentados parece que eles estão sempre aparecendo pela primeira vez.  

Após essa introdução, o livro inicia o estudo da função polinomial do 1º grau, da 

mesma maneira, o texto apresenta a definição de função de 1º grau a partir de poucos 

exemplos de função no cotidiano. Conjuntamente com a definição de função, o texto 

destaca os valores dos coeficientes de a e b, mas apenas para identifica-los na função, 

não explica o significado de cada um no gráfico. 

 

 

                                            Figura 5.24: Bianchini, 2011, 9º ano, p. 99 

 

Como percebemos, o capítulo tem uma preocupação em formalizar todos os 

conceitos dentro do assunto de funções, com essa didatização acaba não desenvolvendo 

a ideia de utilizar a função para resolver problemas. O capítulo apresenta poucos 

problemas relacionados com o cotidiano dos alunos. A lista de problemas na Figura 

5.25 é um exemplo.  

Na Figura 5.25, temos apenas dois problemas, sendo que o problema 26 é uma 

singularidade em todo o capítulo. Para a resolução do problema, o aluno precisa 
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compreender várias noções que estão implícitas, pois não são discutidas nesse capítulo, 

a saber, observar a relação de proporcionalidade existente entre a vazão de água e o 

tempo, perceber o padrão existente para concluir qual é a generalização que está 

ocorrendo para, então, escrever a expressão matemática que descreva esse movimento. 

 

 

                                     Figura 5.25: Bianchini, 2011, 9º ano, p. 100 

 

Esse tipo de problema, como já relatamos em outros livros, não foi trabalhado ao 

longo do percurso. Já o outro problema (Figura 5.25, problema 27) trabalha a relação 

entre a temperatura T e a altura h, mas apresenta a função pronta, o aluno não precisa 

interpretar o problema para construir a função. As respostas também não são discutidas, 

apenas calculadas, o que perde o significado em perguntar: qual a diferença dessas 

temperaturas e por quê? Isso poderia gerar uma boa pesquisa.  

A maioria dos problemas desse capítulo é do mesmo formato do problema 27 

(Figura 5.25), desenvolve-se um contexto, mas já apresenta a função a ser trabalhada. 

Dessa maneira, os alunos não desenvolvem a capacidade de perceber um padrão, 

relacioná-lo a uma generalização para, depois, escrever a expressão matemática. Essa 

parte do pensamento algébrico está sendo prejudicada em todo o livro da coleção. 
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Após a construção do gráfico, o texto apresenta o zero da função no gráfico e 

aproveita esse conceito para mostrar que o gráfico de função de 1º grau apresenta 

inclinações diferentes. No texto da Figura 5.26, podemos perceber que ele relaciona o 

coeficiente a da função de 1º grau com inclinação da reta e marca o ponto do zero da 

função no esboço do gráfico. 

 

 

                                      Figura 5.26: Bianchini, 2011, 9º ano, p.101 

 

O motivo pelo qual o coeficiente a se relaciona com a inclinação da reta não é 

justificado, apenas se aceita a relação. Aproveitando a construção do esboço, o capítulo 

apresenta o cálculo do zero da função e, posteriormente, o estudo do sinal da função. 

Todos esses conceitos são colocados no esboço da função e não no gráfico da função. 

Podemos caracterizar o esboço do gráfico como uma criação didática para determinar o 

local do zero da função, com isso a inclinação da reta e, com essas informações, 

determinar o sinal da função. Podemos refletir se o esboço do gráfico não estaria 

proporcionando mais dúvidas do que esclarecimentos. Como essas noções de gráficos 

são novas para os alunos seria interessante e adequado que eles entendessem o 

significado do zero da função, da inclinação e do sinal no próprio gráfico da função de 

1º grau. A vigilância epistemológica nos leva a questionar se construir apenas o esboço 

ao invés do gráfico da função não esteja favorecendo algumas dúvidas, entre elas: é 

necessário construir o gráfico? Qual é a relação do esboço com o gráfico? Em alguns 

momentos, constrói-se o gráfico e, em outros, só se esboça, por quê? Por outro lado, o 

uso do esboço pode descaracterizar a importância do gráfico da função. Todos esses 
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conceitos sendo apresentados um atrás do outro sem uma verificação do aluno, ou 

mesmo uma maior relação com as funções, pode levar o aluno a decorar todas essas 

informações sem se preocupar com as justificativas de cada uma. 

Com essa mesma proposta, a função de 2º grau é apresentada. O texto apresenta 

a definição de função de 2º grau. Trabalha-se muito com a expressão algébrica da 

função para encontrar os valores de f(x) dada uma função f na variável x. O capítulo, na 

maioria das vezes, preocupa-se mais em discutir como se constrói um gráfico e todos os 

elementos que o compõe do que em criar situações nas quais esses gráficos podem ser 

utilizados para representá-las.  

Buscando utilizar uma vigilância epistemológica, podemos nos perguntar se essa 

didatização mostra a importância da função nas nossas vidas e o quanto ela está presente 

em várias relações do cotidiano. Ou, ainda, se com esse estudo os alunos conseguem 

reconhecer os fenômenos ocorridos no dia a dia que podem ser representados pelas 

funções de 1º e 2º graus. Havia a necessidade de todo esse trabalho e desses conceitos? 

Além disso, para que essa desincretização promova uma aquisição do saber percebemos 

muitas noções implícitas nas atividades cabendo ao professor compreender esses 

“buracos” e completa-los na sala de aula. O professor saberá fazer isso? Os tempos de 

aprendizagem estão compatíveis com todos esses conceitos, ou isso precisa ser 

repensado? 

 

 

5.1.3.3. Considerações do livro do 9º ano 

 

 

A desincretização do saber proposta para esse livro destacou dois assuntos: a 

equação de 2º grau e as funções. Para cada um foi destinado um único capítulo do livro. 

Nesse capítulo o autor praticamente esgotou todos os conceitos existentes em cada 

assunto específico. Os capítulos ficaram extensos e com muitas informações e conceitos 

para serem desenvolvidos. Assim, encontramos muitos exercícios de fixação e poucos 

problemas, resultando em poucas possibilidades para o aluno desenvolver o pensamento 

algébrico e o raciocínio. A relação com problemas do cotidiano também foi pouco 

explorada. 
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Dessa maneira, o aluno deve ter ficado com pouco tempo para compreender e 

refletir cada assunto abordado. Esse ambiente torna-se favorável para o trabalho 

mecânico, ou seja, os alunos passarem a decorar as fórmulas e os procedimentos para 

cumprirem os objetivos exigidos na avaliação. Esse acaba sendo um mecanismo de 

defesa do aluno diante de tanta informação. Se essa postura é uma prática do aluno, 

cabe aqui mais uma reflexão, então mesmo sem compreender os significados dos 

conceitos o aluno consegue cumprir os objetivos da disciplina e ser aprovado, mais uma 

vez, então, parece-nos que o pensamento algébrico não é objeto de estudo no ensino e 

aprendizagem da álgebra. 

 

 

5.1.4. Considerações sobre a coleção 

 

 

Apresentaremos nesta seção as considerações sobre a coleção de Matemática de 

Edwaldo Bianchini por meio da Teoria da Transposição Didática. Ao concluirmos 

nossas análises, queríamos ressaltar o quanto a avaliação do Guia de Livros Didáticos – 

PNLD/2011 se aproximou da análise feita a partir da Teoria da Transposição Didática. 

No material produzido pelas avaliações do PNLD/2011 tanto nos critérios para as 

avaliações quanto nas resenhas de cada livro, não encontramos nenhuma referência às 

teorias de Yves Chevallard, mas nas avaliações desses especialistas (que avaliaram 

segundo a sua prática e a sua concepção de ensino) parece existir um traço intuitivo das 

ideias de Chevallard. 

Em relação à Transposição Didática podemos concluir que a despersonalização 

do saber ocorrida nessa coleção usa a história da matemática em pouquíssimos 

momentos, apenas para destacar uma informação. Até mesmo a prática de contar 

anedotas é pouco utilizado pela coleção. 

Da mesma maneira, o texto apresentou poucas contextualizações dos conceitos 

algébricos em relação à utilização deles na nossa vida cotidiana. Aparentemente, a 

matemática aqui não tem uma história marcante nas sociedades nem antigas e nem 

atuais. Essa característica pode ser prejudicial ao ensino e aprendizagem da álgebra, 

pois a descontextualiza da vida em sociedade. Parece que a álgebra não é necessária na 
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nossa vida e que aprender matemática é destinado a um grupo restrito de pessoas com 

objetivos muito específicos na vida. 

Pensando na programabilidade do saber, o livro propõe um ensino em forma de 

espiral. Ao longo desse percurso percebemos e destacamos que os conceitos foram 

retomados, mas o livro em nenhum momento apontou essa retomada para o aluno. No 

texto, os conceitos e as definições, sempre foram apresentadas como se fosse a primeira 

vez, como se o ensino de álgebra não fizesse parte de um processo ao longo dos três 

anos do Ensino Fundamental. 

O percurso que o ensino de álgebra faz ao longo desses anos escolares acontece 

nas entre linhas, o aluno não é convidado a perceber esse processo. Novamente, essa 

percepção fica sob a responsabilidade do professor, caso contrário, a relação entre os 

conceitos pode se perder. Esse fato pode favorecer uma matemática compartimentada, 

cada assunto não possui ligação com o outro. Essa matemática passa a não ter memória, 

porque um assunto acaba com o final do ano letivo e, no próximo ano, aprende-se outro 

assunto diferente, então se esquece tudo o que foi aprendido. Isso gera um círculo 

vicioso gerando dificuldades na aprendizagem e na construção do percurso. A 

matemática fica descontextualizada dentro dela mesma. 

Outro dado importante é que o desenvolvimento dos conceitos algébricos ainda 

possui um resquício do movimento da Matemática Moderna, pois, primeiro, discute-se 

as regras dos cálculos com expressões algébricas e a resolução das equações, para, 

depois, aplicar todas essas regras na resolução de problemas. 

Percebemos esse fato durante toda a coleção, mas podemos visualizá-lo no 

sumário do capítulo 3 sobre equações no livro do 7º ano: 
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                                 Figura 5.27: Bianchini, 2011, 7º ano, p. 7 

 

Primeiramente, o livro ensina o que é uma equação algébrica e como se resolve 

para, posteriormente, utilizar esse conhecimento para resolver problemas. Essa estrutura 

do ensino de álgebra se mantém há muitas décadas, conforme foi apontado por Neves 

(1995).  

Essa programabilidade da aquisição do saber que nunca se modifica favorece o 

que Chevallard (1991) chama de controle social de aprendizagem. No entanto, pode-se 

perguntar se essa é a melhor didatização para o ensino atual. Tanto as pesquisas 

(Fiorentini, Miorim e Miguel (1993a); Fiorentini, Miorim e Miguel (1993b) e 

Fiorentini, Fernandes e Cristovão (2005)) quanto o Guia (Brasil, 2011) enfatizam o 

ensino da matemática, inclusive o ensino da álgebra, desenvolvido a partir de situações-

problemas e isso não está acontecendo nessa coleção. 

É importante ressaltar que a desincretização da álgebra proposta pela coleção 

não se apropria do desenvolvimento da linguagem algébrica ao longo dos tempos, ou 
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seja, não é transferido para o livro didático um desenvolvimento da linguagem passando 

pelas fases retórica, sincopada e simbólica. Acredita-se, nessa obra, que é possível 

desenvolver o formalismo da linguagem algébrica usando-a desde o início do ensino 

formal da álgebra. Verificamos, tanto no livro do 6º ano quanto no livro do 7º ano, que 

não existe um desenvolvimento mais intuitivo sobre a linguagem algébrica antes do 

capítulo 3 do livro do 7º ano (capítulo onde se inicia o ensino formal de álgebra nessa 

obra). A coleção também favorece o desenvolvimento do uso das letras para a ideia de 

incógnita, pouco se fala da ideia de variável e, mesmo assim, o significado de variável 

foi pouco enfatizado. Esse também compõe um ponto importante para o 

desenvolvimento da aprendizagem da álgebra e do pensamento algébrico. 

Em todos os livros apontamos de que maneira a ideia de variável estava sendo 

apresentada. Em alguns momentos os alunos se depararam com a sua definição e 

inclusive com a diferença entre incógnita e variável (capítulo 2 do livro do 8º ano). As 

várias maneiras de se estudar a variável foi trabalhada, por exemplo, no capítulo dos 

produtos notáveis (Capítulo 3 do livro do 8º ano). O autor relacionou a álgebra como 

uma aritmética generalizada, mas, também, tratou a variável como um símbolo 

arbitrário, pois nesse assunto a álgebra é mais um estudo das estruturas e se utiliza as 

propriedades dessas estruturas algébricas (Usiskin, 1994).  

Ao tratar a equação de 1º grau com 2 incógnitas (capítulo 5 do livro do 7º ano) 

trabalha-se com a ideia de variável. No capítulo das funções (capítulo 3 do livro do 9º 

ano), as variáveis representaram as grandezas e suas relações, com pouca ênfase à ideia 

de variável. 

Nesta conclusão destacamos cada lugar desse percurso no qual a ideia de 

variável apareceu. Em todos os lugares trabalhou-se muito a ideia intuitivamente. A 

ideia de variável era apresentada no início do capítulo e não mais se discutia. A sua 

definição e a diferença em relação a incógnita ficou somente na intuição. A exploração 

e a formalização desses conceitos ficaram para o professor direcionar o trabalho. Isso 

pode gerar algumas dificuldades para entender o que é uma equação, uma função e 

diferenciá-las. Os alunos podem começar a apresentar dificuldades em compreender os 

significados, levando esse problema para o Ensino Médio.  

Pensando em outro ponto do pensamento algébrico, percebemos que a coleção 

trabalha muito pouco com as regularidades, não se discute e nem se observam os 

padrões dentro ou fora da matemática. Ainda assim, o livro apresenta três atividades que 
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trabalham com regularidades, mas uma muito distante da outra, pois cada uma está em 

um livro. 

A atividade abaixo está situada no livro do 7º ano na página 91. A atividade está 

na seção “Pense mais um pouco” do capítulo 3 (Equações):  

 

                                     Figura 5.28: Bianchini, 2011, 7º ano, p. 91 

 

A próxima atividade já faz parte do livro do 8º ano na página 72, ou seja, quase 

um ano depois da atividade acima. E, ainda, essa atividade faz parte da última seção do 

capítulo 2 (Cálculo Algébrico) intitulada de “Testes”: 
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          Figura 5.29: Bianchini, 2011, 8º ano, p. 72 

 

O problema 26 (Figura 5.25, p. 125) está em uma das listas de exercícios 

propostos do livro do 9º ano, capítulo 3 – Funções. 

As três atividades são importantes para desenvolver o pensamento algébrico, 

pois as atividades pedem para que os alunos percebam o padrão que acontece nas três e, 

a partir disso, escrevam algebricamente a regularidade encontrada. O Guia também 

compreende que essas características do pensamento algébrico devem ser desenvolvidas 

no percurso do ensino de álgebra quando ressalta que: 

 

A percepção de regularidades, que pode levar à criação de modelos 

simbólicos para diversas situações, e a capacidade de traduzir 

simbolicamente problemas encontrados no dia a dia, ou provenientes 

de outras áreas do conhecimento, devem ser gradativamente 

desenvolvidas para se chegar ao uso pleno da linguagem e das 

técnicas da álgebra. (Brasil, 2011, p. 16) 

 

Percebemos que essas atividades pertencem a seções que não são as mais 

importantes da coleção, por isso podem até ser suprimidas pelo professor durante o seu 

processo de didatização interna. Além do mais, não existe uma ênfase nesse tipo de 

atividade. Elas acabam se tornando um assunto complementar do livro didático.  

Temos aqui o que pode ser um problema de percurso da construção do 

pensamento algébrico, pois esse trabalho de perceber e representar regularidades faz 

parte das caracterizações do pensamento algébrico. Dessa maneira, as habilidades 
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desenvolvidas nessas atividades deveriam fazer parte do objeto de ensino de álgebra. 

Encontramos nas três atividades noções (ou habilidades) que são necessárias para 

resolver as situações e não são ensinadas no livro. 

O percurso da leitura do problema até a resolução do seu último item passa por 

algumas etapas. Num primeiro momento, o aluno precisa ler e interpretar as 

informações dadas, sejam elas: as tabelas (Figura 5.28), ou a formação dos palitos 

(Figura 5.29), ou a relação entre vazão da água e o tempo (Figura 5.25) e, a partir dessa 

leitura, encontrar um padrão que existe em cada caso. Podemos ter aqui uma noção 

paramatemática. Ela está mais próxima da percepção do aluno. Com essa ideia o aluno 

consegue responder uma parte da atividade. Mas, para escrever a expressão algébrica, 

recorremos a uma noção protomatemática, porque exige maior compreensão do uso da 

linguagem algébrica. Aqui os alunos precisam estabelecer uma relação existente entre as 

variáveis e escrever essa relação em forma de uma expressão algébrica, então, além de 

reconhecer o padrão existente, precisam generalizá-lo e, além disso, representar essa 

generalização com a linguagem algébrica. 

O não reconhecimento dessas noções como objetos de ensino faz com que o 

livro didático não compreenda a necessidade de tornar essas noções ensináveis. Isso 

torna as atividades difíceis de serem trabalhadas na sala de aula, porque, muitas vezes, o 

professor também não compreende a importância dessas noções e não as introduz no 

seu processo de didatização interna. Tudo isso faz com que o desenvolvimento de um 

pensamento algébrico fique cada vez mais difícil de ser alcançado em na sala de aula.  

Como foi destacado pelo Guia, a coleção propõe muitos problemas ao longo de 

todo o percurso, mas a grande maioria sempre relaciona o problema com os 

procedimentos aprendidos naquela seção. Não encontramos problemas que desafiem os 

alunos e os impulsionem a criar novas estratégias de resolução. Os problemas estão 

relacionados unicamente com situações didáticas.  

Analisamos, também, de que maneira o autor auxilia os alunos a construir as 

expressões algébricas. De fato, não conseguimos identificar uma proposta para ensinar o 

aluno a escrever uma expressão algébrica ou uma equação a partir de um problema. Em 

alguns momentos espalhados ao longo da obra, aparece a construção de uma expressão, 

nesse caso, com alguma explicação, mas percebe-se que isso não é uma atitude contínua 

e gradativa do autor. Assumimos que para se ensinar a escrever expressões algébricas 

precisamos estudar as noções (ou habilidades) implícitas envolvidas na questão. 

Segundo Chevallard (1991), essas são as noções paramatemáticas e protomatemáticas. 
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Para resolver esse problema, tais noções precisam ser transformadas em objetos de 

ensino, ou seja, fazerem parte da programabilidade da textualização do saber. 

Em relação às criações didáticas apontamos vários lugares em que elas 

apareceram e indicamos os ganhos e os prejuízos em cada momento. Por exemplo, o 

uso da geometria para discutir os cálculos algébricos, essa relação é um ganho para a 

construção do conhecimento. Já o ensino das operações com monômios ser realizada 

antes das operações com polinômios pode gerar um prejuízos nos conceitos. Cada 

criação didática deve ser analisada separadamente para perceber os ganhos ou prejuízos 

que ela pode oferecer para a construção do conhecimento. 

A publicidade do saber exposta nessa coleção possui uma proposta muito 

relacionada com a apresentação de procedimentos. Existe uma preocupação com a 

compreensão do transformismo algébrico. Mas, também existe uma linha de trabalho 

subentendida. Encontramos alguns problemas e algumas atividades que possuem um 

potencial para explorar os significados. Para que isso aconteça, o professor deve estar 

atento ao potencial implícito nas atividades propostas pelo livro. 

Em relação à vigilância epistemológica fomos apontando ao longo do percurso 

se havia necessidade do aprofundamento de alguns conceitos. Como ressaltamos na 

análise da coleção, devemos refletir sobre algumas criações didáticas para verificar se 

elas realmente trazem ganhos aos processos de aprendizagem ou não.  

Essa preocupação em falar de todos os conceitos e de se preocupar muito com o 

transformismo algébrico e procedimentos fazem com que muitas atividades sejam 

colocadas sem a devida preocupação com as habilidades envolvidas para a sua 

execução, então encontramos muitas noções implícitas. Essas noções para serem 

determinadas como paramatemática ou protomatemática dependem de cada atividade e 

em qual contexto elas se encontram. 

Concluindo, precisamos reavaliar se o ensino de álgebra ao longo desses três 

anos realmente precisa desenvolver todos esses conteúdos. Precisamos pensar nos 

ganhos e prejuízos dessa formação para o cidadão atual e revisitar a grade curricular e a 

álgebra para o Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 

5.2. Matemática – Imenes & Lellis  

 

 

Esta coleção, escrita pelos matemáticos Luiz Marcio Imenes e Marcelo Lellis, é 

formada pelos 4 livros destinados ao 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, cada 

livro é dividido em capítulos. Cada capítulo é subdividido em seções. Primeiramente, 

apresentam-se os conceitos em forma de texto seguidos pela seção “Conversar para 

aprender” no qual os autores fazem perguntas em relação aos conceitos apresentados no 

texto. Tem também a seção “Ação” que pode ser um jogo ou uma pesquisa dentro da 

matemática. Depois, tem-se a seção “Problemas e exercícios”, sendo proposto um 

trabalho mais coletivo para dentro da sala de aula. Após isso, aparece a seção 

“Problemas e exercícios para casa” no qual é proposto um trabalho individual. Esse 

esquema de textos e atividades se repete até o final do capítulo. Para finalizar o capítulo, 

temos a seção “Para não esquecer”, onde acontece uma síntese do que foi discutido, 

seguido pelos “Supertestes”, que é uma lista de exercícios finalizando o estudo. 

Esta coleção propõe o desenvolvimento do ensino formal de álgebra a partir do 

6º ano. Os autores acreditam que a percepção de padrões, sejam eles numéricos, 

geométricos ou outros, pode acontecer em toda a escola básica. Mas, eles formalizaram 

esse momento dentro do 6º ano e aproveitaram para formalizar, também, a discussão 

sobre as generalizações feitas nesses padrões, dando início, assim, ao uso da simbologia 

algébrica. 

Como o nosso objetivo é analisar o percurso de didatização da construção do 

pensamento algébrico elaborado pelos materiais didáticos, seguiremos a proposta dos 

autores e iniciaremos, nesta coleção, a análise no livro do 6º ano. Assim, os capítulos 

estudados são os seguintes: 

 

Tabela 5.2: Lista de livros e capítulos analisados (Matemática-Imenes & Lellis) 

Livro do 6º ANO 

Capítulo 13. Generalizaçõess 

 

Livro do 7º ANO 

Capítulo 3. Padrões Numéricos 

Capítulo 10. Usando letras na Matemática 

Capítulo 11. Equações  
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Livro do 8º ANO 

Capítulo 5. Retomando a Álgebra 

Capítulo 9. Cálculo algébrico 

Capítulo 11. Sistemas de equações  

 

Livro do 9º ANO 

Capítulo 3. Equações e fatoração 

Capítulo 6. Equações e sistemas de equações de 2º grau 

Capítulo 10. Funções  

Capítulo 13. Técnica algébrica  

 

A desincretização e programabilidade do saber dessa coleção se destaca das 

outras por ter apostado em uma organização diferente da proposta usual. O ensino 

formal da álgebra inicia-se no 6º ano com o estudo dos padrões aritméticos e 

geométricos. O trabalho com equações e sistemas de equações de 1º grau é 

desenvolvido ao longo do 7º e 8º anos. O cálculo algébrico, tão enfatizado no 8º ano, 

está dividido entre o 8º e o 9º anos. Os autores acreditam que essas mudanças possam 

facilitar a aprendizagem dos alunos. Vamos analisar como essa desincretização e 

programabilidade aconteceu e qual foi o resultado dessa textualização do saber. Para 

isso, vamos nos remeter a situações em cada capítulo para compreendermos todo o 

percurso de didatização ocorrido. No final, faremos algumas considerações gerais sobre 

a coleção. 

 

 

5.2.1. Análise do livro do 6º ano  

 

 

A coleção considera que o ensino formal de álgebra inicia-se neste ano. No 

Capítulo 13, os autores começam a discutir sobre os padrões existentes no cotidiano, nas 

relações numéricas e geométricas. O Capítulo desenvolve a observação e a discussão 

sobre as conclusões dessas observações. Em cada atividade a busca sempre é pela 

generalização e da escrita dessa generalização, primeiramente com o uso da língua 

corrente e, depois, com o uso dos símbolos algébricos, mas sem muito rigor. 

 

 

 



138 
 

 

 

 

5.2.1.1. Capítulo 13 - Generalizações 

 

 

O capítulo 13 começa discutindo alguns padrões existentes nas operações 

aritméticas trazendo várias tarefas que propicia ao aluno observar, discutir e iniciar a 

representação aritmética do padrão dado. As atividades promovem mais a discussão do 

que a formalização, como veremos em um exemplo retirado do livro: 

 

 

 

             Figura 5.30: Imenes & Lellis, 2010, 6º ano, p.255 

 

Nas atividades propostas, como no problema 4 (Figura 5.30), os alunos precisam 

escrever o padrão observado com um texto, ou com uma expressão aritmética. Em um 

segundo momento, o texto leva o aluno a usar a linguagem algébrica com a proposta de 

facilitar a escrita, mas aproveitando o mesmo raciocínio já desenvolvido. Para isso, o 

texto aproveita a mesma proposta de atividade para começar o uso da linguagem 
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algébrica para escrever generalizações. Isso pode ser observado em outra atividade do 

mesmo capítulo: 

 

 

 

     Figura 5.31: Imenes & Lellis, 2010, 6º ano, p. 260 

 

No problema 4 (figura 5.30) os alunos tem que perceber o padrão e elaborar um 

cálculo para uma quantidade bem maior de mesas, caso contrário, ele não conseguirá 

resolver o item b, pois é inviável o desenho das mesas. No problema 19 (Figura 5.31) o 

livro faz uma retomada do problema anterior, mas com um aprofundamento que seria a 

escrita da generalização em língua corrente e em linguagem algébrica. Todas as 

atividades desse capítulo têm esse mesmo objetivo. 
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5.2.1.2. Considerações do livro do 6º ano 

 

 

O exemplo apresentado na seção acima simboliza a programabilidade 

desenvolvida no capítulo, que seria, primeiramente, o desenvolvimento da observação 

do padrão e da descoberta de uma generalização com o apoio da discussão de vários 

casos e da escrita em língua corrente dessa generalização. Conjuntamente com esse 

processo, a escrita algébrica vai se desenvolvendo a partir da discussão e do uso da 

língua corrente. Identificamos que a desincretização do saber escolhida pela coleção é 

iniciar o desenvolvimento do ensino de álgebra pela observação e pela conclusão dessas 

observações e do uso da expressão oral e escrita para expressar essas conclusões na 

observação dos padrões. Mais adiante, vamos analisar se o texto está desenvolvendo um 

pensar sobre os padrões e sobre encontro das generalizações para, depois, fortalecer a 

escrita algébrica baseada no desenvolvimento do pensamento algébrico. Assim, a 

linguagem algébrica está sendo desenvolvida de acordo Fiorentini, Miguel e Miorim 

(1993a) e Machado (1991), coma a expressão de um pensamento.  

 

 

5.2.2. Análise do livro do 7º ano  

 

 

O livro do 7º ano retoma o desenvolvimento da observação e representação dos 

padrões logo no capítulo 3. Assim, os autores vão apresentando as regularidades 

existentes nas relações numéricas, nos calendários, nos sólidos geométricos e terminam 

com o estudo dos problemas de contagem que podem ser resolvidos com a árvore de 

possibilidades. Esses problemas são desenvolvidos com um padrão estabelecido pelo 

contexto para encontrar todas as possibilidades de respostas. Intuitivamente, a ideia de 

variável está sendo desenvolvida. 

No capítulo 10 retoma-se a ideia de escrever expressões algébricas a partir de 

padrões e regularidades aritméticas, geométricas e outras. Paralelamente a isso, 

desenvolve-se um pouco o cálculo algébrico, como a soma de termos semelhantes e a 
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resolução da propriedade distributiva. O capítulo 11 destina-se à resolução da equação 

de 1º grau e à resolução de problemas através da equação. 

Vamos analisar cada capítulo separadamente. Primeiro, vamos analisá-lo em 

relação à Transposição Didática, com destaque para a desincretização do saber e a 

programabilidade da aquisição do saber escolhidas pelos autores. Diante desses dados, 

podemos estabelecer algumas conclusões a respeito da obra em relação à 

despersonalização do saber, à publicidade e ao controle social da aprendizagem. 

 

 

5.2.2.1. Capítulo 3 – Padrões Numéricos 

 

 

A proposta de desincretização dos autores para o ensino de álgebra é através da 

percepção de padrões. Este capítulo é uma retomada ao capítulo 13 do livro do 6º ano, 

pois apresenta padrões existentes nas relações numéricas, nos calendários, nos sólidos 

geométricos e procura auxiliar o aluno a encontrar a generalização desse padrão por 

meio de perguntas. A diferença é que nesse capítulo desenvolve-se mais a escrita 

algébrica, mas de uma maneira intuitiva e apoiada na língua corrente. Dessa maneira, 

percebemos que o livro fortalece a relação da simbologia algébrica com a língua 

corrente. Em alguns momentos os autores acabam não formalizando todas as 

generalizações em linguagem algébrica. Para compreendermos como é a proposta dos 

autores, vamos analisar a atividade da figura 5.32.  
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Figura 5.32: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p. 68  

 

O texto explica a soma dos dez primeiros inteiros positivos. Depois dessa 

discussão, elabora as atividades que estão na Figura 5.33. 
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                            Figura 5.33: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p.69 

 

Na lista de atividades, aparecem outras somas com números inteiros positivos e 

consecutivos. O que faltou nessa atividade foi a generalização dessa soma para uma 

quantidade n de números consecutivos, mesmo que essa conclusão fosse realizada 

oralmente.  

Pensando na desincretização do saber, percebemos que essa proposta auxilia o 

aluno a compreender a existência de padrões, que eles podem ser calculados para uma 

quantidade qualquer. O encontro da generalização e a sua escrita em linguagem 

algébrica já acontece, mas em uma parte das atividades. É essencial para o 

desenvolvimento do pensamento algébrico a capacidade de encontrar as generalizações, 

mas, também, a capacidade de escrever essas generalizações em linguagem algébrica. 

Por enquanto, a ênfase nas atividades é o encontro das generalizações no campo das 

ideias e da oralidade, o que nos parece que a preocupação está mais relacionada com a 

forma de pensar do que com a aprendizagem de regras e procedimentos. Vamos 

continuar a observar esse percurso para analisar se a escrita algébrica será desenvolvida 

também. 

Assim, os autores vão apresentando as regularidades existentes e terminam 

falando delas em problemas de contagem, nos quais usamos a árvore de possibilidades 

para encontrarmos todas as respostas. Com essas atividades, a ideia de variável está 

sendo construída intuitivamente, segundo Chevallard (1991), essa seria uma noção 

protomatemática, pois é muito sutil para o aluno. 
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5.2.2.2. Capítulo 10 – Usando letras na Matemática 

 

 

O Capítulo se inicia tentando mostrar ao aluno que a linguagem matemática é 

universal. Percebemos que nesse capítulo a intenção didática desse material já começa a 

produzir uma programabilidade da aquisição do saber que auxilia o aluno na construção 

da linguagem algébrica, como é o caso do exemplo apresentado na Figura 5.34. Neste 

capítulo, percebemos que o texto está desenvolvendo a escrita algébrica da 

generalização, tentando fazer uma continuação com o capítulo anterior. Vejamos o 

exemplo: 
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Figura 5.34: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p.217 

 

Nesse capítulo a coleção retoma a ideia de padrões e começa a generalizar as 

relações, com isso, continua-se a desenvolver a ideia intuitiva de variável. Por enquanto, 

a programação para a aquisição do conceito de variável é desenvolver a ideia somente 

intuitiva, vamos observar quando ela será formalizada.  

Paralelamente a esse trabalho, o cálculo algébrico também vai sendo 

desenvolvido como uma necessidade de operação nas generalizações encontradas. 

Assim, aparecem a soma de termos semelhantes e a propriedade distributiva sempre 

relacionando o cálculo na aritmética e na álgebra. 
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                       Figura 5.35: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p. 221 

 

Com o exemplo mostrado na figura 5.35 da explicação da propriedade 

distributiva na divisão, percebemos que a coleção vai mostrando o processo aritmético 

com o processo algébrico junto. A proposta é de que o aluno construa ao longo do 

tempo a relação da aritmética com a álgebra. A ideia da álgebra como uma 

generalização da aritmética está sendo construída nas entre linhas das atividades. Assim, 

podemos dizer, segundo Chevallard (1991), que esta é uma noção protomatemática. 

Entretanto, para essa relação se estabelecer ela precisaria do apoio do professor ou de 

estar escrito em vários momentos dessa coleção. 

 

 

5.2.2.3. Capítulo 11 - Equações 

 

 

No capítulo anterior, o livro apresentou alguns cálculos algébricos, como a soma 

de termos semelhantes e a propriedade distributiva. Os dois partiram das relações feitas 

com os cálculos aritméticos.  

O capítulo desenvolve a resolução de equações de 1º grau, primeiramente com 

as operações inversas e, depois, utiliza a ideia das balanças de dois pratos. O capítulo se 

encerra após o estudo de proporcionalidade e da resolução da regra de três. Durante 

todo esse processo os autores se utilizam de muitos problemas para escrever as 

equações. 

Os problemas apresentados neste capítulo não se relacionam diretamente com os 

padrões estudados até então, mas trata-se de problemas nos quais as relações 

matemáticas (inclusive a de equivalência) são descritas pela língua corrente. Algumas 
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relações estão contextualizadas, outras não. Vejamos um exemplo do uso da língua 

corrente para descrever as operações matemáticas: 

 

 

      Figura 5.36: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p. 229-A 

 

Esse estilo de problema de pensar em um número e depois fazer várias 

operações matemáticas e terminar com uma equivalência para encontrar o valor do 

número pensado já apareceu no capítulo anterior. No outro capítulo, o problema tinha o 

objetivo de fazer cálculos algébricos e, neste, de resolver a equação. Agora, como o 

objetivo é resolver a equação a Juliana resolveu o problema com um esquema: 

 

                          Figura 5.37: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p.229-B 

 

Depois, o professor propõe um novo modo de resolução: 
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                     Figura 5.38: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p. 230-A 

 

O professor comenta que as duas maneiras utilizam as operações inversas, mas 

são escritas de formas diferentes e garante que a forma que ele escreveu é a melhor. 

A textualização do saber proposta por essa coleção coloca a compreensão do 

problema à frente da forma de escrever. Em continuação, o livro apresenta a seção 

“Conversar para aprender”, que possui perguntas que, nesse caso, auxiliam o professor a 

entrar no foco da discussão, pois os autores propuseram perguntas que levam ao 

questionamento e à reflexão da maneira como o professor e a sua aluna pensaram para 

resolver o problema e não somente na forma de escrever. 

 

 

Figura 5.39: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p. 230-B 

 

As perguntas direcionam a discussão. Na pergunta a o texto direciona para 

discutir o uso das operações inversas. Com a pergunta b espera-se verificar se os alunos 

compreenderam a discussão tentando refazer o mesmo processo (operações inversas) na 

expressão 3.x – 8 = 31. No item c vem o questionamento do que seria demonstrar a 

equação pela operação inversa. O item d tenta explorar a criatividade do aluno. Nessa 

“Conversa” o professor pode avaliar o que realmente os alunos compreenderam. Mais 

uma vez, fica enfatizado que o livro privilegia o questionamento e a discussão dos 

conceitos para depois utilizar a linguagem algébrica. 
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O professor que utilizar essa obra deveria aproveitar essa seção “Conversar para 

Aprender” porque momentos como esse são de extrema importância para discutir o 

significado da resolução da equação.  

Na resolução de problemas, percebemos que em cada seção o livro explora um 

tipo de problema, com uma mesma ideia. Neste capítulo, a primeira seção desenvolveu 

contextos como o problema da Figura 5.36, nos quais a língua corrente descrevia a 

operação matemática. Na seção posterior a essa, eles desenvolveram problema como os 

dos Camelos, nos quais o texto apresenta uma equivalência entre uma certa quantidade e 

uma somatória de múltiplos de um número desconhecido, como no caso dos camelos: 

 

 

                     Figura 5.40: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p.233 

 

Para esse problema, o autor constrói os múltiplos de um número desconhecido e 

auxilia o aluno a montar a equivalência. A resolução fica por conta do aluno. Nessas 

atividades, o texto orienta o aluno no processo de construção da equação através da 

interpretação do problema. O contexto dos problemas ainda descreve as operações 

matemáticas. 

Após esses problemas, o livro inicia a resolução da equação pelo método da 

balança de dois pratos. Na textualização do saber a visualização da balança é muito 

pouco explorada pelo livro. Tem-se o primeiro uso da balança no seguinte esquema: 
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                    Figura 5.41: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p.237 

 

Em continuidade, o texto aproveita a ideia de equivalência apresentada na 

resolução da Figura 5.41, mas não utiliza o desenho como analogia à ideia de 

equivalência. Como podemos acompanhar na Figura 5.42. 
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                Figura 5.42: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p.237-238 

 

Continua-se na Figura 5.42, a ideia de equivalência, mas a analogia com a 

balança de dois pratos não é mais utilizada. Entretanto, na passagem de um exemplo 

para o outro pode não ser tão fácil compreender a ideia de equivalência existente na 

resolução dos dois casos. Podemos dizer que nessa passagem, segundo Chevallard 

(1991), temos uma noção paramatemática, pois, não é imediato conceber que da mesma 

maneira que podemos tirar pesos da balança podemos, então, multiplicar os dois lados 

da equação por 2. Da mesma maneira, também, não é imediato aplicar a propriedade 

distributiva de um lado da equação. De qualquer maneira, o professor deve estar atento 

para perceber se essa passagem gerou alguma dificuldade ou não na compreensão da 

ideia de equivalência. 

Com o objetivo de compreender a continuação desse processo de resolução da 

equação, acompanhamos o próximo passo do livro que é a seção “Conversar para 

aprender” que discute: 

 

 

                       Figura 5.43: Imenes & Lellis, 2010, 7º ano, p.238 
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No “Conversar para aprender” referentes à resolução da equação (figura 5.43) as 

questões discutem a ideia de equação, o significado de incógnita, a relação entre 

equação e a balança de dois pratos em equilíbrio, mas a resolução da equação partindo 

da ideia de equivalência está subentendida nessas questões. O item que mais se 

aproxima dessa relação é o item g que pede a resolução oral da equação. A discussão 

sobre o “porquê” da resolução do item g poderia favorecer a compreensão da ideia de 

equivalência implícita nessas resoluções. 

A continuação das atividades desse capítulo enfatiza a resolução das equações 

pela ideia de equivalência proporcionando mais atividades relacionadas à resolução de 

equações escritas pela linguagem algébrica. A programação da aprendizagem da álgebra 

também compreende a aprendizagem nas regras e nos procedimentos de resolução. O 

capítulo termina com a discussão da resolução da regra de três. 

 

 

5.2.2.4. Considerações do livro do 7º ano 

 

 

Analisando o livro pela Teoria da Transposição Didática, percebemos como os 

autores organizaram a programabilidade do saber. Um ponto positivo analisado é que 

ele sempre retoma conceitos e atividades que foram resolvidos anteriormente. No 

momento da retomada, o livro comunica ao aluno que o assunto foi iniciado em outro 

momento e diz qual foi a atividade e a sua localização no livro. Isso faz com que o livro 

seja o seu próprio material de consulta e apoio gerando uma continuidade na construção 

do conhecimento. Esse é um dos mecanismos que produz um ensino em forma de 

espiral. 

Outro ponto seria a maneira como foi estruturada a desincretização do saber. A 

proposta de reconhecer, observar e escrever os padrões em linguagem algébrica 

favorece o desenvolvimento do pensamento algébrico. Até aqui percebemos que esse 

processo não foi concluído, mas analisaremos como continuará esse processo ao longo 

de todo o percurso do Ensino Fundamental. O conceito de variável não foi formalizado 

até aqui, mas a ideia foi desenvolvida intuitivamente.  



153 
 

No capítulo 11, iniciou-se o processo de resolução de equações, o texto passou a 

desenvolver a ideia de incógnita. Por isso, os problemas passaram a ter uma nova 

contextualização. Em cada seção os problemas passaram a ter um mesmo contexto e 

processos de resolução bem semelhantes. Isso pode gerar melhor compreensão para a 

resolução de problemas, mas também pode facilitar a mecanização das resoluções. Para 

que isso não ocorra, acreditamos que deveriam aparecer perguntas no meio dos 

problemas para verificar se a resolução ficou mecanizada ou não. Percebemos que o 

ensino de álgebra está num processo, as habilidades que começaram a ser desenvolvidas 

aqui, que seriam as resoluções de problemas, a escrita da expressão algébrica a partir de 

um problema, o conceito de incógnita e o de variável, a percepção de padrão e o 

encontro da generalização, ainda não foram concluídos. Ao analisar os livros 

percebemos que a obra encara cada livro como uma parte do processo.  

Por outro lado, a obra está descontextualizada e com poucas referências 

históricas. As atividades são contextualizadas com “historinhas” e não com questões do 

dia a dia e muito menos com fatos históricos. 

 

 

5.2.3. Análise do livro do 8º ano  

 

 

O ensino de álgebra do 8º ano está presente nos capítulos 5, 9 e 11. Para iniciar, 

o capítulo 5 vem com o título “Retomando a Álgebra”, com isso o livro já enfatiza para 

o aluno que será retomado algo que já foi estudado em outro ano escolar. O capítulo 5 

destina-se ao estudo da resolução da equação de 1º grau a partir da resolução de 

problemas. Os problemas são relacionados a questões do cotidiano. 

O capítulo 9 destina-se ao cálculo algébrico desenvolvendo as operações de 

adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios e frações algébricas. Nesse 

mesmo capítulo, são desenvolvidos os produtos notáveis e o caso da fatoração de 

colocar o fator comum em evidência.  

O capítulo 11 estuda os métodos de adição e de substituição para a resolução de 

sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. Este capítulo também busca 

resolver os sistemas a partir da resolução de problemas. 
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5.2.3.1. Capítulo 5 – Retomando a Álgebra 

 

 

O capítulo faz uma retomada das resoluções de equação do 1º grau estudadas no 

ano anterior. Todo o desenvolvimento é feito a partir de problemas. Os problemas em 

cada seção possuem as mesmas características ou com contextos muito próximos ou 

com a montagem da expressão algébrica muito semelhante umas das outras. 

Os problemas, neste capítulo, são direcionados para o cotidiano, tais como: 

consumo de energia, cálculo para relacionar o tamanho do seu pé ao número do calçado, 

a discussão e o cálculo do índice de massa corpórea. Em muitos deles, não é para 

elaborar a equação algébrica, ela já é dada no problema como uma fórmula, é só para 

utilizá-la e descobrir que ela existe em um contexto real. Vejamos o seguinte problema: 

 

 

                      Figura 5.44: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 89 

 

Aqui temos um problema real, ainda que possa não ser realidade para muitos 

alunos, mas é uma curiosidade para o aluno descobrir que esse cálculo é verdadeiro e 

usado. 
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No problema, usar os dados do item a e resolver a equação para encontrar a 

massa é uma habilidade mais técnica. Quando os autores pedem no item b para explicar, 

via e-mail, a fórmula, temos uma atividade muito interessante, pois ele tem que 

compreender a relação matemática entre as letras. A relação entre as grandezas que 

formam essa fórmula poderia estar implícita na atividade, mas com essa pergunta ela 

tem a possibilidade de se transformar em objeto de estudo. Cabe ao professor 

compreender a importância do trabalho com as fórmulas matemáticas e não deixar esse 

trabalho fora do percurso do ensino de álgebra. 

Muitas vezes, os alunos não sabem como resolver uma equação mais complexa 

porque não conseguem ler matematicamente todas aquelas operações. Nessa atividade, 

o professor pode propiciar esse exercício ao aluno. Por outro lado, o processo de 

escrever generalizações já foi desenvolvido em atividades anteriores. Assim, o aluno 

que participou do percurso anterior eventualmente encontrará recursos próprios para 

realizar essa atividade, caso contrário, as noções continuarão implícitas. Percebe-se aqui 

que a proposta de desincretização do livro não é apenas apresentar os conteúdos, mas 

estruturar uma forma de pensar sobre os conteúdos e conceitos que vão se construindo 

ao longo do tempo. Isso reforça, entre outras coisas, a necessidade de utilização dessa 

coleção por todo o Ensino Fundamental.  

Na outra seção, a desincretização do saber para resolver equações continua a 

mesma do livro anterior usando o conceito da balança de dois pratos, como vemos na 

Figura 5.45: 
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                        Figura 5.45: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 91 

 

Esse é um mecanismo de resolução um pouco diferente em relação à maioria dos 

livros que tiraria o denominador comum; simplificaria os denominadores e resolveria a 

equação. Nesta resolução, a ideia de encontrar o m.m.c. (2,3) continua, mas aqui se 

multiplica os dois lados por 6 e aplica a propriedade distributiva, sem colocar os 

parênteses para a realização da distributiva. Usa-se mais a ideia do processo e não a 

formalização da escrita. Vale questionar se essa maneira de escrever a multiplicação dos 

dois lados da equação pode atrapalhar o desenvolvimento da linguagem algébrica, visto 

que o pensamento algébrico está correto. 

Nesse capítulo, praticamente continua a desenvolver as mesmas equações 

trabalhadas no livro do 7º ano, apenas enfatizando os problemas, tanto problemas do 

cotidiano que já possuem uma “fórmula” a ser resolvida quanto um problema para se 

escrever a equação. O cálculo algébrico continua desenvolvendo a propriedade 

distributiva e a soma de termos semelhantes mais sem entrar no formalismo das 
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nomenclaturas e sem escrever a propriedade distributiva correta quando aparecem 

números fracionários na equação. 

 

 

5.2.3.2. Capítulo 9 – Cálculo Algébrico  

 

 

O capítulo 9 é destinado ao cálculo algébrico. O processo de desincretização do 

saber para esse conteúdo foi propor o cálculo algébrico com o objetivo de ter mais 

ferramentas para resolver equações. Então, o capítulo parte da retomada das equações 

para depois seguir para o cálculo algébrico. 

No cálculo algébrico, primeiramente, resolve-se as operações com polinômios 

para, depois, definir o que são polinômios, binômios, monômios e frações algébricas. 

Define produtos de polinômios para se chegar aos produtos notáveis e terminar no caso 

de colocar o fator comum em evidência. Ao longo desse processo queremos ressaltar 

algumas didatizações específicas dessa obra. 

Uma boa parte dos capítulos se inicia com um lembrete para o aluno intitulado 

“Para começar bem”. Nesse capítulo temos o seguinte lembrete: 

 

 

                 Figura 5.46: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 189 

 

Como podemos perceber, ele vai dizendo para o aluno o que será discutido no 

capítulo e o que o aluno deve fazer para começar. No caso, ler um resumo sobre os 

conceitos estudados no capítulo anterior, que inclui a diferença entre variável e 

incógnita e como se escreve uma equação de 1º grau a partir de um problema e como a 

resolve. Após isso, o capítulo começa discutindo como se deduz uma fórmula. Essa era 
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uma noção que não foi desenvolvida no capítulo anterior e aqui se iniciará essa 

discussão em alguns problemas, pois a maioria continuará a apresentar as fórmulas 

prontas.  

Uma organização frequente nos capítulos destinados ao ensino de álgebra é ter o 

texto inicial e a seção “Conversar para aprender” apresentando discussões e 

questionamento em relação aos conceitos desenvolvidos, enquanto que os problemas e 

exercícios trabalham mais com o cálculo algébrico com as resoluções de problemas.  

Vamos ver alguns exemplos que mostram a proposta do capítulo. No 

desenvolvimento do cálculo algébrico, os autores continuam privilegiando o uso da 

propriedade distributiva e a soma dos termos semelhantes, como ressalta a atividade da 

Figura 5.47: 

 

 

                Figura 5.47: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 191 

 

Ao mesmo tempo, teremos os problemas nos quais os alunos terão que 

interpretar o contexto para deduzir a equação que represente a situação, como na Figura 

5.48: 

 

 

                 Figura 5.48: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 192 
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No problema da Figura 5.48, o contexto está representado geometricamente para 

que a relação algébrica possa ser encontrada, assim, pode-se deduzir a fórmula que é 

escrever a relação entre o número total T de plantas em um terreno retangular de m 

metros por n metros. Nesse problema (Figura 5.48), o exemplo pode nos remeter a 

fórmula que resulte na operação   
    

 
    , o que não resolve os itens a e b. Isso pode se 

tornar um desafio, e o professor poderia aproveitá-lo como um momento de discussão. 

Embora seja uma quantidade bem pequena de problemas, caberia, aqui, o 

professor enfatizar os problemas e discutir com os alunos cada elaboração de fórmula 

utilizando o cálculo algébrico.  

Como já comentamos, o capítulo também desenvolve o cálculo algébrico com o 

intuito de criar ferramentas para a resolução de equações. Conjuntamente, o texto 

discute as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios, sem 

resolver os monômios em separado, tudo é feito ao mesmo tempo. Isso pode evitar 

alguns erros na aprendizagem da divisão de monômios e polinômios. A definição de 

polinômios, binômios, monômios e fração algébrica aparecem depois da aprendizagem 

do cálculo. Isso pode retirar a ênfase nas nomenclaturas usadas e focar o aluno na 

compreensão das operações. Um detalhe que merece destaque é que os polinômios com 

números fracionários são resolvidos com o cálculo do mínimo múltiplo comum (m.m.c.) 

e o encontro das frações equivalentes, diferentemente do caso das equações. 

 

 

                      Figura 5.49: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 195 

 

Nas equações (Figura 5.45) existe a igualdade e aqui não, mas o procedimento 

feito nas equações pode gerar algum prejuízo para a aprendizagem. 
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A finalização das operações entre os polinômios ocorre com a multiplicação para 

proporcionar a discussão dos produtos notáveis. O produto de dois polinômios é 

relacionado com o cálculo de áreas de retângulos. Aqui encontramos uma criação 

didática que relaciona a maneira geométrica com a maneira algébrica de se resolver. Os 

produtos notáveis aparecem como um caso de multiplicação entre dois polinômios. Os 

produtos notáveis são resolvidos pela propriedade distributiva relacionada com o 

cálculo de áreas, mas o reconhecimento da regularidade acontece nas atividades, como o 

exercício apresentada na Figura 5.50. 

 

 

                 Figura 5.50: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 207 

 

Nessa atividade, o aluno deverá resolver o produto notável (item a) e ele próprio 

vai relacionar o que encontrou com a generalização no item b. Essa atividade volta a 

desenvolver os padrões e a reconhecer as generalizações. O conceito de variável 

continua a ser desenvolvido, mas, neste caso, a ideia de variável está mais relacionada 
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com o estudo das propriedades das estruturas algébricas. O capítulo sempre relaciona o 

cálculo das expressões algébricas com as resoluções das equações, assim, o capítulo 

trabalha com a ideia de incógnita e de variável. Essas ideias ainda estão se construindo, 

pois aos poucos o livro vai discutindo as definições e a diferença entre elas. 

O capítulo termina ensinando somente um caso de fatoração: colocar o fator 

comum em evidência. O objetivo dessa fatoração é simplificar expressões algébricas. 

 

 

5.2.3.3. Capítulo 11 – Sistemas de Equações 

 

 

O capítulo 11 é destinado à resolução do sistema de equações pelos métodos de 

substituição e adição. Os métodos de resolução são desenvolvidos a partir da resolução 

de problemas. O capítulo inicia-se apresentando uma seção chamada “Ação”, na qual os 

alunos devem resolver quatro problemas intitulados “quebra-cabeça”, que podem ser 

resolvidos por qualquer resolução, apenas precisa-se registrar o raciocínio usado. 

A maneira como essa atividade deve ser “corrigida” pelo professor não aparece 

no texto, mas o raciocínio de resolução desses “quebra-cabeças” leva à discussão dos 

dois métodos de resolução discutidos nesse capítulo que deve ser aproveitado pelo 

professor. Os quebra-cabeças têm a seguinte característica: 

Para a apresentação do método da adição, aproveita-se o texto do 2º quebra-

cabeça (Figura 5.51). 

 

 

                      Figura 5.51: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 242 
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Com a situação apresentada na Figura 5.51, percebemos que a resolução 

intuitiva leva o aluno a raciocinar equivalente ao método da adição; tanto que depois da 

“Ação” o texto aproveita esse problema para apresentar as passagens do método da 

adição. O outro quebra-cabeça já desenvolve o raciocínio usado na resolução pela 

substituição. Vejamos o problema da Figura 5.52: 

 

                             Figura 5.52: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 243 

 

Como vimos, o raciocínio usado no 3º quebra-cabeça (Figura 5.52) é a ideia de 

substituição que será desenvolvida após o aprofundamento do método da adição. Após 

esse aprofundamento, o texto apresenta o método da substituição com explicações feitas 

com o uso da balança de dois pratos para mostrar as equações equivalentes e o processo 

de substituição de uma equação na outra. 

As atividades propostas no capítulo têm o objetivo de exercitar os métodos de 

resolução e, paralelamente a esse trabalho, também é desenvolvida a resolução de 

problemas, como o problema apresentado na Figura 5.53: 

 

 

                Figura 5.53: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p.250 
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Nesse caso, o texto tenta explicitar o procedimento para transformar um 

problema em um sistema de equações dizendo para o aluno o que ele deve fazer passo a 

passo. Com essa atividade, o livro tenta explicitar o caminho que o aluno deve percorrer 

para resolver um problema. 

Este capítulo também traz problemas relacionados com a sociedade atual com 

muitas questões do cotidiano. Fatos históricos também são usados para elaboração de 

problemas, como no caso da Figura 5.54: 
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       Figura 5.54: Imenes & Lellis, 2010, 8º ano, p. 254-255 

 

A história aqui aparece como uma anedota e se formos prestar atenção no 

exercício 18 (Figura 5.53) e neste exercício 38 (Figura 5.54), vamos perceber a 

diferença na montagem do sistema. No problema 18 (Figura 5.53) o contexto descreve a 

relação das idades da filha e de sua mãe, mas uma relação numérica. No problema 38 
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(Figura 5.54) a situação é de um contexto histórico que deve ser interpretado e 

relacionado com o cálculo do volume para escrever um sistema de equações e encontrar 

a solução. Neste caso, a interpretação do problema e a representação dele em forma de 

sistema de equações compõem as noções implícitas do problema que o transformam em 

um desafio dentro do padrão dos problemas apresentados. Essa diversidade de estilo de 

problemas começa a aparecer neste capítulo.  

 

 

5.2.3.4. Considerações do livro do 8º ano  

 

 

Analisando a desincretização do livro percebemos que ele continua fazendo a 

retomada dos assuntos discutidos em anos anteriores. O livro dá continuidade ao 

processo de resolver equações de 1º grau e, nesse livro, amplia-se o estudo para a 

resolução dos sistemas de equações de 1º grau. As resoluções partem da proposta de 

discutir os significados de cada resolução. As atividades dão uma ênfase na resolução de 

problemas.  

A textualização que tem como uma das propostas o desenvolvimento da 

resolução de problemas, continua a trabalhar com problemas que apresentam fórmulas 

prontas e iniciam a resolução de problemas nos quais essas fórmulas precisam ser 

deduzidas. Assim, encontramos um avanço na resolução de problemas. Nesses 

problemas, a relação entre grandezas que variam voltam a ser estudados, ou seja, o 

conceito de variável é novamente estudado. 

Neste livro, também se desenvolve o cálculo algébrico, mas esse é utilizado 

como ferramenta para resolver as equações. O conceito de variável nos cálculos está 

mais ligado aos cálculos algébricos relacionando as operações algébricas com as 

propriedades das estruturas algébricas, mas esse livro evidencia a letra sendo tratada 

como incógnita, pois o cálculo algébrico é tratado como ferramenta para resolver as 

equações. Percebemos que nesse processo os autores desenvolvem os procedimentos de 

resolução, mas sempre enfatizam os significados de cada processo. 
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5.2.4. Análise do livro do 9º ano  

 

 

O capítulo 3 retoma as resoluções da equação de 1º grau. Discute-se a resolução 

a partir das operações inversas ou pela fatoração; com isso, o capítulo aproveita para 

resolver outros tipos de equações como: 2º grau, 3º grau, irracionais e literais. No 

capítulo 6 passa-se a estudar qualquer tipo de equação de 2º grau utilizando a fórmula 

de Bhaskara para a resolução. 

No capítulo 10 define-se a função a partir da relação entre duas grandezas. O 

plano cartesiano é estudado para a construção do gráfico de uma função. O capítulo 13 

retoma o cálculo algébrico desenvolvendo os produtos notáveis e as fatorações. Esse 

estudo facilita a compreensão e a resolução das equações fracionárias. 

 

 

5.2.4.1. Capítulo 3 – Equações e Fatoração 

 

 

O processo aqui é retomar as resoluções das equações de 1º grau, para 

desenvolver a resolução de outras equações. Temos aqui um capítulo mais voltado para 

o treino de regras e procedimentos.  

Na medida em que vai acontecendo a revisão das resoluções de equações de 1º 

grau a partir das operações inversas e pela fatoração, o texto também apresenta outras 

equações que aceitam o mesmo processo de resolução, como as equações de 2º grau, de 

3º grau, irracionais e literais. Como o objetivo é resolver as equações de 2º grau, o texto 

foi focando o seu trabalho na resolução dessas equações. Para isso, desenvolveram-se 

dois casos de fatoração: colocar o fator comum em evidência (discutido no capítulo 9 do 

livro do 8º ano) e o caso do trinômio quadrado perfeito. 

As equações de 2º grau são resolvidas na seguinte ordem: 

ax
2
 + c  = 0  resolução pela operação inversa 

ax
2
 + bx = 0  resolução pelo caso de fatoração do fator comum em evidência 
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ax
2
 + bx + c = 0  resolução pelo caso de fatoração do trinômio quadrado 

perfeito, nesse caso, só estão usando polinômios que formam o trinômio quadrado 

perfeito. 

As equações de 2º grau são resolvidas conjuntamente com as equações de 1º e de 

3º graus que caibam nas resoluções apresentadas. Percebemos que nesse capítulo os 

autores aproveitam todo o repertório de resolução de equações já desenvolvidos nos 

outros livros e introduz outras equações que permitem serem resolvidas por essas 

ferramentas do cálculo algébrico. 

 

 

5.2.4.2. Capítulo 6 – Equações e Sistemas de 

Equações de 2º grau 

 

 

A programabilidade desta coleção dividiu as resoluções das equações de 2º grau 

em dois capítulos. No capítulo 3 aparecem as resoluções de equações incompletas e da 

completa, na qual o polinômio é um trinômio quadrado perfeito. Nesse capítulo, aparece 

a resolução da equação completa e a fórmula de Bhaskara aparece como uma fórmula 

que resolve a equação. A demonstração da fórmula de Bhaskara será apresentada no 

final do capítulo junto com o método de completar quadrados e com um pouco de 

história sobre a resolução da equação de 2º grau. O capítulo apresenta exercícios e 

problemas que privilegiam a resolução da equação. Os problemas descrevem relações 

matemáticas ou relações geométricas nos quais as equações são escritas pela própria 

transcrição. O maior objetivo desse início de capítulo é treinar a resolução. 

Em continuação, o texto apresenta a resolução de sistema de equações do 2º grau 

retomando os métodos de substituição e de adição. Depois de treinar as resoluções, o 

texto entra em uma seção destinada a resolver problemas usando as equações e os 

sistemas de equações. Nesse momento, o texto busca ensinar como representar em 

linguagem algébrica as explicações em língua corrente, como: 
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                  Figura 5.55: Imenes & Lellis, 2010, 9º ano, p.128 

 

Nas listas de problemas dos dois últimos livros sempre encontramos problemas 

que possuem uma explicação para a construção da linguagem algébrica (Figura 5.55) e 

outros que necessitam de uma interpretação do texto, como o exemplo que aparece na 

Figura 5.56. 

 

 

                    Figura 5.56: Imenes & Lellis, 2010, 9º ano, p. 130 

 

O problema que aparece na Figura 5.56 possui muitas relações que estão 

implícitas e que precisam ser interpretadas para a resolução do problema. A 

programabilidade proposta para a resolução de problemas apresenta nos últimos dois 

livros alguns exemplos com essa característica. Nesses problemas, o papel do professor 

é fundamental para orientar os alunos nos passos a seguirem. Os livros, em vários 

momentos, auxiliam o aluno na realização de alguns problemas, mas esses ficaram a 

cargo do professor. 
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Aqui também encontramos uma desincretização em desacordo com o processo 

histórico, caracterizando também uma descontextualização. A didatização para resolver 

a equação de 2º grau começou pelas incompletas usando a fatoração e a operação 

inversa e, depois, a completa usando a fórmula de Bhaskara. Para finalizar o capítulo, o 

texto apresentou o processo de resolver uma equação de 2º grau pelo método de 

completar quadrados. Com isso, demonstrou a fórmula de Bhaskara. 

 

 

5.2.4.3. Capítulo 10 - Funções 

 

 

Define uma função como a relação entre duas grandezas que variam, e que uma 

depende da outra. Para mostrar como uma função varia o texto apresentou dois 

problemas, um mostrando a variação a partir de uma tabela e o outro mostrou a relação 

escrita em linguagem algébrica chamada pelo livro de “fórmula”. 

Aqui o livro retoma os problemas que apresentam padrões. Em todos eles é 

pedido para os alunos encontrarem a relação entre as grandezas e encontrarem a 

generalização existente e escrevê-la, ou seja, escrever a função entre as duas grandezas. 

Em todos existem perguntas auxiliando na percepção do padrão, na relação entre as 

duas grandezas e na variação. 

 

 

5.2.4.4. Capítulo 13 – Técnica Algébrica 

 

 

O capítulo 13 traz um conteúdo que oficialmente é discutido no 8º ano. O texto 

se propõe a retomar os produtos notáveis da mesma maneira que no 8º ano, mas 

reconhece a regularidade encontrada em cada produto. Com isso, trabalham-se os casos 

de fatoração relacionados com esses produtos notáveis. As atividades dessa primeira 

parte do capítulo estão mais relacionadas à compreensão e treino dos procedimentos 

aprendidos. Na segunda parte, o texto define o que são equações fracionárias e 

desenvolve-as a partir da resolução de problemas. 
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5.2.4.5. Considerações do livro do 9º ano 

 

 

O livro do 9º ano é mais voltado para as resoluções e para o treino das operações 

algébricas. Como uma grande retomada, a desincretização e a programabilidade 

proposta aqui é utilizar todos os conceitos e cálculos aprendidos ao longo de todo esse 

percurso e utilizá-los em assuntos novos. Por exemplo, as equações e sistemas de 

equações de 2º grau utilizam todos os recursos algébricos aprendidos nos outros anos. O 

conceito novo é a fórmula de Bhaskara para a resolução de uma equação de 2º grau 

completa. Para a aplicação da fórmula de Bhaskara, os autores usaram a habilidade 

desenvolvida com as fórmulas para resolver relações. A noção de função foi 

desenvolvida a partir da percepção de padrões e das generalizações tratadas a partir do 

livro do 6º ano, que utilizavam as relações entre grandezas que variavam os seus 

valores. Para finalizar, o livro desenvolve um pouco mais do cálculo algébrico com os 

produtos notáveis e os respectivos casos de fatoração. O cálculo algébrico é 

desenvolvido mais uma vez para facilitar a resolução das equações fracionárias.  

 

 

5.2.5. Considerações sobre a coleção 

 

 

Como pudemos analisar, a textualização do saber apresentada por essa obra 

consegue propor uma nova programabilidade da aquisição do saber. A coleção propõe 

que o ensino de álgebra seja desenvolvido ao longo dos 4 anos do Ciclo II do Ensino 

Fundamental. Em cada ano, como já mostramos, foi proposta alguma mudança de 

conteúdo em relação à grade de conteúdos tradicionalmente usada pelos livros.  

Essa mudança é decorrência de uma concepção de ensino de álgebra que 

valoriza mais a compreensão dos significados do que a compreensão das regras e dos 

procedimentos a serem desenvolvidos nesse período. Isso pode ser observado na 

desincretização do saber que desenvolve desde o início a expressão oral e a escrita em 

língua corrente para depois se desenvolver a linguagem algébrica. Percebemos aqui que 
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o desenvolvimento da linguagem algébrica passa por um momento retórico, depois 

deixa o aluno escrever uma linguagem simbólica mais livre, que pode ser uma ideia de 

linguagem sincopada, para, depois, auxiliá-lo na linguagem simbólica. Esse processo de 

construção da linguagem pode ser observado em vários momentos: na resolução de 

problemas; na relação da álgebra com a aritmética, tentando mostrar que a álgebra é 

uma generalização da aritmética e na relação da álgebra com a geometria. 

O texto do saber, também, utiliza as relações geométricas como criações 

didáticas para justificar e desenvolver o cálculo algébrico, como exemplo, o produto de 

polinômios e, consequentemente, o cálculo dos produtos notáveis e os casos de 

fatoração. Para essa justificativa usa-se o cálculo de áreas de retângulos e quadrados. 

Seguindo a mesma proposta, o conceito de variável foi desenvolvido desde o 

livro do 6º ano com a percepção de padrões e a elaboração das generalizações e a sua 

escrita em linguagem algébrica. Nos outros livros, desenvolveu-se o conceito de 

variável na relação entre grandezas que variam e no livro do 9º ano a noção de função 

foi bem desenvolvida.  

Ao longo desse processo, percebemos que a coleção ousou trilhar caminhos 

novos, para reconstruir uma didatização diferente das propostas que existem há décadas. 

Como vimos, Neves (1995) e Santos (2007) analisaram que o ensino de álgebra 

proposto nos livros didáticos continua enfatizando o ensino de regras e procedimentos. 

Nas análises que fizemos dos livros do PNLD/2011, também, encontramos seis dos dez 

livros, no qual existe um predomínio do ensino de regras e procedimentos. Mas esse 

novo percurso, proposto por Imenes e Lellis não consegue fugir muito dos conteúdos 

que já estão enraizados na formação de álgebra no Ensino Fundamental. 

Paralelamente a todo esse trabalho, a coleção desenvolve a resolução de 

problemas. Ela constrói um caminho de estilos de problemas e vai auxiliando o aluno a 

interpretar cada estilo. Primeiramente, os problemas a serem desenvolvidos apresentam 

padrões numéricos, geométricos e outros, na sequência, aparecem os problemas com 

fórmulas, depois os problemas para escrever a equação, a saber: problemas em que a 

língua corrente é usada para escrever as operações matemáticas (ideia de retórica) e 

problemas contextualizados, nos quais o aluno precisa interpretar o texto e elaborar 

estratégias de resolução. No último item dos problemas o texto apresenta alguns 

exemplos de resolução. Mas, acaba ficando para o professor relacionar os problemas das 

listas com os exemplos apresentados no livro. 
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Por outro lado, apontamos ao longo da análise pontos que precisam ser mais 

explorados e direcionados dentro desse processo, nos quais o professor precisa interferir 

e complementar a proposta. Mas, fica evidente que o trabalho com essa coleção implica 

ser adotada ao longo de todo o Ensino Fundamental, caso contrário a proposta para o 

ensino de álgebra não se concretizará. 

 

 

5.3. Cadernos – São Paulo Faz Escola  

 

 

Os Cadernos, de maneira geral, estão organizados de acordo com o conteúdo que 

normalmente é ensinado nas escolas ou estão presentes nos livros didáticos. O 

diferencial desse material é a forma de abordagens dos temas. Nessa abordagem, 

destacam-se “a contextualização dos conteúdos, as competências pessoais envolvidas, 

especialmente relacionadas à leitura e à escrita matemática, bem como os elementos 

culturais internos e externos à Matemática” (São Paulo, CP, 2009e, p. 8). 

O material do programa São Paulo Faz Escola é separado em: Caderno do 

Gestor, Caderno do Professor e Caderno do Aluno. Nesta pesquisa, vamos trabalhar 

com os dois últimos Cadernos. A coleção de Cadernos, tanto do professor quanto do 

aluno, referentes ao Ciclo II do Ensino Fundamental são compostos por 4 Cadernos 

para cada ano sendo um por bimestre. Essa organização é para que cada Caderno do 

Aluno seja acompanhado pelo Caderno do Professor com sugestões e orientações para o 

trabalho em sala. 

Em todos os Cadernos o conteúdo é dividido em 8 unidades que devem ser 

desenvolvidos ao longo das 8 semanas letivas que correspondem a um bimestre. Por 

uma questão de tamanho, segundo o próprio Caderno, não foi possível elaborar 

atividades para as oito unidades, mas o texto tenta apresentar uma visão panorâmica do 

conteúdo (São Paulo, CP, 2009e). Assim, os Cadernos estão organizados em 4 

Situações de Aprendizagem que pretendem ilustrar a forma de abordagem sugerida. 

Para cada Situação de Aprendizagem que o aluno tem no seu Caderno, o professor 

recebe uma proposta de tempo de duração daquela situação, os conteúdos e temas 

abordados, as competências e habilidades que serão desenvolvidas e as sugestões de 

estratégias. No Caderno do Aluno são apresentadas as situações de aprendizagem com 
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uma seção intitulada Você Aprendeu? que é composta por atividades individuais ou em 

grupos, textos, pesquisas, desafios e, posteriormente, aparece a seção Lição de casa que 

busca a realização de atividades individuais. Essas seções se repetem de acordo com as 

competências e habilidades a serem construídas em cada Situação de Aprendizagem. O 

texto termina com a seção O que eu aprendi... no qual o aluno deve escrever um texto 

dizendo o que ele aprendeu ao longo daquela Situação de Aprendizagem. No Caderno 

do Professor as atividades são comentadas. O texto “conversa” com o professor no 

sentido de mostrar os objetivos e as propostas de aprendizagens. 

Como a nossa pesquisa pretende investigar o ensino formal de álgebra, vamos 

analisar os seguintes cadernos: 

 

Tabela 5.3: Lista de volumes e Situações de Aprendizagens a serem analisadas. 

6ª série/7º ANO 

Volume 4: Álgebra 

 

7ª série/8º ANO 

Volume 2: Expressões Algébricas 

Volume 3. Álgebra/Equações 

 

8ª série/9º ANO 

Volume 2: Álgebra  

 

 

5.3.1. Cadernos da 6ª série/7º ano  

 

 

O ensino de álgebra neste ano é apresentado somente no 4º bimestre com o 

objetivo de discutir como as letras são usadas na matemática e, também, a resolução de 

equações de 1º grau. 
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5.3.1.1. Volume 4: Álgebra 

 

 

O volume 4 possui 4 Situações de Aprendizagem, sendo intituladas da seguinte 

maneira: 

Situação de Aprendizagem 1: Investigando sequências por Aritmética e Álgebra; 

Situação de Aprendizagem 2: Equações e Fórmulas; 

Situação de Aprendizagem 3: Equações, perguntas e balanças; 

Situação de Aprendizagem 4: Proporcionalidade, equações e a regra de três. 

Na Situação 1 as atividades desenvolvidas levam o aluno a descobrir vários 

padrões, tanto em figuras quanto em sequências numéricas. Posteriormente, as 

atividades apresentam essas regularidades de forma algébrica.  

As perguntas em relação à sequência apresentada levam o aluno a elaborar uma 

generalização para aquele padrão. Os primeiros exercícios estimulam o aluno a escrever 

em língua discursiva a regularidade e, em outras atividades, em linguagem matemática.  

Nessa Situação, as atividades vão se desenvolvendo de maneira a explorar cada 

vez mais o assunto e focar na habilidade de relacionar o padrão observado com a 

posição e com cálculos algébricos. O texto dialoga com o aluno por meio de perguntas 

sobre o mesmo padrão; as perguntas direcionam o caminho que o aluno precisa 

percorrer para encontrar a regularidade aritmética que representa aquela sequência e, 

por último, o aluno escreve a sequência em linguagem algébrica. A escrita algébrica não 

foi desenvolvida nesse material. Cabe ao professor realizá-la, mas isso foi explicitado 

pelo material. Como exemplo desse percurso temos as Figuras 5.57 e 5.58. 

A desincretização do saber nessa situação buscou desenvolver a percepção de 

padrões e a escrita das regularidades. Essa relação entre a posição de cada elemento da 

sequência com noções de divisibilidade está implícita. Seria uma noção paramatemática, 

pois o aluno deve relacionar, em muitos casos o resto da divisão com o posicionamento 

da figura, como podemos ver no exemplo (Figura 5.57): 
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               Figura 5.57: SP, CA, 2009a, 6ª série, V. 4, p. 6 

 

Na atividade, o aluno precisa relacionar a posição das figuras com o resto da 

divisão por 4. Assim, ele consegue deduzir que, dada uma posição, ele divide o número 

da posição por 4 e, de acordo com o resto, ele sabe qual a figura aparecerá naquela 

posição. 

Essa sequência que relaciona a posição com o resto da divisão de um certo 

número se repete em outras atividades, o aluno tem outras possibilidades para percebê-

la. Depois de trabalhar a forma dedutiva de encontrar os termos de uma sequência, as 

atividades passam a desenvolver padrões que são identificados de forma indutiva. Os 

problemas propõem como trabalhar com formas recursivas e não recursivas na 

representação de regularidades, como podemos perceber: 

 

 

                      Figura 5.58: SP, CA, 2009a, 6ª série, V. 4, p. 10 
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Nessa atividade o aluno precisa desenvolver uma regularidade que se baseia na 

posição anterior (forma recursiva) ou desenvolver uma regularidade na qual pode-se 

obter a quantidade de bolinhas em qualquer posição, independente da posição anterior 

(forma não recursiva). Assim, o aluno está usando a ideia de variável. Esse processo de 

percepção de padrões e a escrita da regularidade apresentada possibilita o 

desenvolvimento de um pensar algébrico, pois essa regularidade encontrada extrapola 

os recursos aritméticos. 

Na Situação 2 explora-se a relação entre as fórmulas e as equações. O objetivo é 

que o aluno realize operações algébricas sem se preocupar com os métodos de 

resolução. As fórmulas são usadas nesse momento como estratégia para ensinar aos 

alunos como as letras são usadas na matemática. As fórmulas usadas nessa situação 

referem-se à geometria (perímetro e área) e a questões do nosso cotidiano (imposto de 

renda, IMC e o cálculo da distância em relação ao tempo e um movimento de um móvel 

em queda livre). O objetivo de desenvolver essas fórmulas e calcular resultados para 

várias simulações serve para o aluno compreender como trabalhar com as fórmulas e 

desenvolver a ideia de variável. Além disso, o aluno começa a discutir questões da vida 

em sociedade. O mais importante nessa situação foi mostrar para o aluno como as 

fórmulas fazem parte da nossa vida e como podemos usá-las para obtermos 

informações. 

Na Situação 3 o objetivo é a resolução da equação de 1º grau. Para a resolução, o 

texto vai desenvolver dois procedimentos: o uso das operações inversas e o uso da ideia 

de equivalência que faz uma analogia com o equilíbrio da balança de dois pratos. 

Para trabalhar com a equação o texto se inicia usando a linguagem escrita para 

mostrar o significado da equação. Aqui podemos perceber a diferença entre a fórmula e 

a equação. Essa diferença não é exibida para o aluno, mas no Caderno do Professor os 

autores comentam essa diferença. 

 

A distinção entre fórmula e equação é sutil. Ambas são sentenças 

matemáticas que envolvem uma igualdade e o uso das letras. O que 

caracteriza uma equação é o fato de ela sempre representar uma 

pergunta. Por exemplo, a equação 2x +y =5 é uma pergunta do tipo: 

Quais são os valores de x e y que tornam essa igualdade verdadeira? A 

fórmula, por sua vez, não é necessariamente uma pergunta. Ela é uma 

igualdade que expressa a relação entre duas ou mais grandezas. Essas 

grandezas são representadas por letras, como no caso da fórmula da 

área do círculo, A=π.r
2
. (São Paulo, CP, 2009e, p. 21) 
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Cabe aqui ao professor apresentar essa diferença ao aluno, caso contrário isso 

fica subentendido. 

Para a resolução da equação o texto apresenta primeiramente a ideia de resolver 

as equações a partir das operações inversas. Para esse momento, o texto trabalha com a 

relação da linguagem escrita com a linguagem algébrica e apresenta as equações como 

perguntas e, assim, as operações inversas ficam naturais de se usar. Para desenvolver a 

resolução de equações pela ideia de equivalência o texto faz a analogia com a balança 

de dois pratos como em todo livro didático. Mas, para apresentar a ideia de equivalência 

e justificar o cálculo em cada equação, o texto apresenta a seguinte atividade: 

 

 

                      Figura 5.59: SP, CA, 2009a, 6º série, V. 4, p. 28 
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                          Figura 5.60: SP, CA, 2009a, 6ª série, V.4, p. 29 

 

Em cada item foram apresentadas para o aluno justificativas sobre os cálculos 

algébricos que serão realizados com a ideia de equivalência. Dessa maneira, o próprio 

aluno pode tirar as suas conclusões. O que precisa ser feito aqui é a passagem da 

simbologia da balança para a simbologia algébrica. Essa atividade precisa ser explorada 

e retomada nas resoluções das equações. 
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Após essa atividade, o texto continua resolvendo equações dessa maneira, mas, 

ao invés de relacionar a álgebra com o desenho, relaciona com a língua escrita. Então, 

em um terceiro momento, para se resolver a equação, o aluno precisa seguir os passos 

descritos em uma tabela. 

 

 

                         Figura 5.61: SP, CA, 2009a, 6ª série, V. 4, p. 31 

 

O próximo passo é o aluno resolver a equação e completar a descrição de cada 

etapa. Dessa maneira, o texto aposta que o aluno vai compreendendo o significado de 

equivalência em cada passagem de resolução. Isso é mais do que compreender o 

transformismo algébrico, pois possui o significado de equivalência. 

O processo apresentado nesta situação para a resolução de equação propõe uma 

desincretização do saber que vai construindo os significados de cada ação feita pelo 

aluno. A balança aparece como uma criação didática para discutir as relações de 

equivalência, mas essa analogia deve se manter apenas na ideia de equivalência, pois 

quando introduz nas equações números negativos, raiz quadrada, por exemplo, a 

balança não comporta essas operações, por isso mesmo o texto abandonou o desenho e 

se manteve apenas com a ideia. 

Na Situação 4 serão desenvolvidas noções de proporcionalidade. O texto começa 

com uma atividade para o aluno encontrar um erro numa resolução de equação. Nesse 

exercício o aluno reforça o significado da ideia de equivalência, olha a equação com 
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outro enfoque, ou seja, a partir da resolução e, por outro lado, possibilita a discussão de 

um erro muito comum. O exercício é a equação (   
    

  
  ) , que na próxima linha 

aparece a resolução (1 + x = 3.2), depois disso, a resolução segue correta a partir dessa 

linha. Quando o aluno não compreendeu a ideia de equivalência, essa resolução está 

correta, pois o número dois estava dividindo e passa para o outro lado fazendo a 

operação inversa, ou o aluno pode pensar em multiplicar em cruz a equação, já que 

temos uma igualdade entre duas frações. Com essa atividade o professor pode avaliar o 

quanto os alunos compreenderam o significado desenvolvido na situação anterior.  

Em sequência, a programabilidade proposta no Caderno do Aluno desenvolve 

problemas sobre proporcionalidade utilizando a resolução de equações e aprimora o 

significado de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. As atividades de 

proporcionalidade levam o aluno a perceber as relações entre os números para 

identificar quando duas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Faltou 

nesse Caderno do Aluno ter mais problemas para os alunos identificarem as diferenças 

nas relações entre duas grandezas em situações problemas.  

A proposta de desincretização apresentada nos Cadernos é a de levar o aluno, 

por meio de atividades e perguntas, a concluir as relações descobertas. Tanto na 

resolução das equações quanto nas relações entre grandezas diretas ou inversamente 

proporcionais, os alunos têm atividades de conclusão feitas no meio das atividades, cabe 

ao professor perceber esses momentos e evidenciar o que foi descoberto. Assim, o 

professor pode formalizar cada momento e não deixá-lo se perder no percurso de 

didatização. 

 

 

5.3.2. Cadernos da 7ª série/8º ano 

 

 

Na 7ª série/8º ano o conteúdo de álgebra é um pouco mais extenso. O ensino de 

álgebra desse ano é responsável pelo desenvolvimento do cálculo algébrico enfatizando 

os produtos notáveis e a fatoração e, posteriormente, as definições e resoluções de 

equações, inequações e sistemas de equações de 1º grau. Para finalizar, tem-se o estudo 

dos sistemas de coordenadas num plano cartesiano. Para o desenvolvimento de todos 
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esses conteúdos a proposta foi dividida em dois Cadernos: um com o cálculo algébrico 

e o outro com os outros conteúdos.  

 

 

5.3.2.1. Volume 2: Expressões Algébricas 

 

 

As Situações de Aprendizagem desse volume são: 

Situação de Aprendizagem 1: Aritmética com Álgebra: as letras como números; 

Situação de Aprendizagem 2: Produtos notáveis: significados geométricos; 

Situação de Aprendizagem 3: Álgebra: fatoração e equações; 

Situação de Aprendizagem 4: Aritmética e Geometria: Expressão algébrica de 

algumas ideias fundamentais. 

Na Situação 1 o texto volta a explorar a investigação de padrões e regularidades 

em sequências formadas por bolinhas. As atividades retomam o trabalho desenvolvido 

na Situação 1 do Caderno da 6ª série. A desincretização proposta aqui é a partir das 

sequências formadas com bolinhas, para investigar a expressão algébrica que representa 

a relação entre a quantidade de bolinhas e a posição da figura. Com isso, o texto enfatiza 

que em uma mesma sequência podemos encontrar mais de uma maneira de escrever a 

generalização em forma algébrica, mas que todas as escritas são semelhantes.  

A proposta de encontrar mais de uma escrita algébrica para a formação das 

sequências já foi trabalhada no Caderno anterior. Aqui pede-se para verificar se elas são 

equivalentes. Essa foi uma criação didática para o aluno começar a desenvolver o 

cálculo algébrico. Nesse caso, podemos dizer que essa relação de equivalência entre as 

equações acontece se o aluno resgatar o significado de equivalência trabalhado no ano 

anterior (Caderno – 6ª série, Situação de Aprendizagem 3). Cabe ao professor ficar 

atento para esse resgate. Essa noção não está implícita, ela foi desenvolvida no ano 

anterior e está sendo retomada agora. Nessa situação, o aluno começa a relacionar a 

figura geométrica formada pelas bolinhas com a escrita algébrica. Essa criação didática 

auxilia na percepção do cálculo algébrico a partir da geometria que será desenvolvida na 

próxima situação. Isso já possibilita o aluno a relacionar a álgebra com a geometria. 

Na Situação 2 a relação entre escrita algébrica e geometria já existe e faz parte 

do repertório de habilidades dos alunos. Assim, inicia-se a Situação 2, mas, agora, 
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privilegiando a relação entre produtos de polinômios e o cálculo de áreas de quadrados e 

retângulos. Para compreender essa relação, os alunos realizam os dois caminhos: tanto 

partem da observação do cálculo de áreas das figuras geométricas para encontrem a 

expressão algébrica que representa a soma das áreas, quanto o contrário. A propriedade 

distributiva continua sendo utilizada. O capítulo inicia com produtos entre polinômios 

sem citar esse nome e, depois, trabalha com os produtos notáveis: (a + b)
2
, (a – b)

2
 e    

(a + b).(a – b). 

Com as várias atividades, o aluno pode perceber as regularidades que aparecem 

nessa relação entre o cálculo de áreas e os produtos algébricos. Isso pode facilitar a 

generalização de determinadas propriedades relacionadas às áreas dessas figuras, como 

por exemplo, a área de um quadrado de lado a ser a
2
. Como a noção a ser trabalhada 

para isso é o cálculo de áreas de figuras, precisa ser trabalhada, senão se transformará 

em uma noção implícita que acarretará dificuldades para a compreensão das relações e, 

portanto, a compreensão do significado. 

A Situação 3 é uma continuação da Situação 2, pois a programabilidade do saber 

em questão tentou desenvolver concomitantemente os produtos notáveis, a fatoração  e 

as frações algébricas. Na Situação 3, o texto trabalha com o produto de polinômios a 

partir da resolução de problemas e em todas as atividades relaciona um polinômio a sua 

forma fatorada. Através do cálculo do valor numérico de um polinômio mostra aos 

alunos as semelhanças entre os dois, como podemos ver no exemplo: 
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a) Quais desses polinômios podem representar o cálculo da área 1? 

b) Quais desses polinômios podem representar o cálculo da área 2? 

c) Calcule o valor da área 1 para o caso em que x = 10 cm. 

d) Calcule o valor da área 2 para o caso em que x = 15 cm. 

e) Verifique que os polinômios E e F são idênticos, calculando o valor numérico de cada 

um para, pelo menos, quatro valores diferentes de x. 

                   Figura 5.62: SP, CA, 2009b, 7ª série, V. 2, p. 24-25 

 

O exemplo da Figura 5.62 mostra como os Cadernos desenvolvem a fatoração de 

polinômios. Ele relaciona os polinômios com as áreas e auxilia os alunos a descobrirem 

que o polinômio e a sua forma fatorada são semelhantes porque representam a área da 

mesma figura geométrica. Essa é a desincretização proposta para ensinar fatoração. 

Continuando, o texto vai resolvendo equações através do cálculo mental e 

instigando os alunos a descobrir a simplificação algébrica existente, como indica o 

exemplo abaixo:  
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                    Figura 5.63: SP, CA, 2009b, 7ª série, V. 2, p. 31 

 

Como podemos perceber nesse caso, encontrar a simplificação pode ser fácil 

para os valores numéricos, mas não é um processo simples e automático para o cálculo 

algébrico. A justificativa da simplificação algébrica aparece na parte aritmética, mas 

para a justificativa com as letras, de fato, está implícita. Fica a cargo do professor 

auxiliar o aluno a relacionar a parte aritmética com a algébrica. 

A desincretização ou programabilidade proposta retoma as resoluções de 

equações e sistemas, pois acredita que nas resoluções os casos de fatoração serão mais 

explorados e, portanto, compreendidos. Nessa perspectiva, a resolução de problemas 

desenvolve a resolução de sistemas de equações. A resolução dos sistemas pode ser 

realizada por cálculo mental, tentativas e erros, não existe uma formalização para a 

resolução. A desincretização usada aqui é fazer o aluno buscar no seu repertório 

procedimentos que resolvam questões novas. Quando os seus recursos não forem 

suficientes, fica evidente para o aluno a necessidade de aprender ferramentas novas para 

sua resolução. 

A situação termina com dois exercícios importantes que concluem o capítulo. O 

primeiro, são equações fatoradas para serem resolvidas pelo cálculo mental e, no 

segundo, aparecem equações de 2º grau sem estarem fatoradas para serem fatoradas e 

resolvidas. Os casos de fatoração explorados nessa situação são: trinômio quadrado 

perfeito, a diferença de dois quadrados e colocar o fator comum em evidência. 

A desincretização apresentada aqui tentou transformar a relação entre um 

polinômio e a sua forma fatorada pela equivalência entre equações. Para mostrar a 

equivalência, o texto começou na Situação 3 do Caderno do 6ª série, 4º bimestre, a 

mostrar a relação de equivalência entre duas equações. Essa ideia passou para os 

polinômios na Situação 2 deste caderno com o cálculo de áreas e extrapola para 
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problemas de adivinhações. Os autores acreditam que essa relação permitirá a 

construção da relação entre polinômio e a forma fatorada com mais significado e sem 

muito transformismo algébrico.  

A programabilidade aqui aposta na construção do significado e essa organização 

vai construindo uma linguagem algébrica que pode ser corrigida ao longo dos anos. 

Nesse Caderno, a criação didática utilizada para a compreensão do significado do 

cálculo algébrico foi construída desde a Situação 1 e 3 do Caderno da 6ª série do 4º 

bimestre. Percebemos uma continuidade de uma situação para a outra e que as 

habilidades são retomadas nesse percurso de didatização. 

Na Situação 4 os alunos escreveram generalizações em linguagem algébrica de 

relações aritméticas e de relações geométricas. Essas generalizações são apresentadas 

como fórmulas. Em relação às questões de aritmética, parte-se de um número genérico n 

e tenta-se expressar propriedades ou operações por meio de fórmulas envolvendo n. Em 

relação à geometria, também se busca escrever uma fórmula para calcular, por exemplo, 

a quantidade de diagonais em relação ao número de lados de um polígono de lado n. 

Cada proposta é encaminhada com várias perguntas de quantidades específicas até que 

peçam ao aluno para expressar o cálculo para uma quantidade n. 

Um exemplo para ilustrar a proposta desta situação é: 

 

 

Inspirado na ideia apresentada, calcule a soma dos 9 primeiros números ímpares. 

3) Generalize uma fórmula para o cálculo da soma dos n primeiros números ímpares a 

partir de 1. 

                     Figura 5.64: SP, CA, 2009b, 7ª série, V. 2, p. 41-42 
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Observa-se que a atividade é explorada de várias maneiras. Todas as etapas já 

foram desenvolvidas em outros momentos, mas agora o aluno precisa compreender a 

atividade 2 (Figura 5.64) para construir a atividade pedida na Figura 5.65. 

 

 

 

                        Figura 5.65: SP, CA, 2009b, 7ª série, V. 2, p. 43 

 

A atividade possui muitas habilidades que estão implícitas no texto. Embora 

tenham sido desenvolvidas em outros momentos, cabe aqui questionar se elas foram 

compreendidas. Caso o aluno não consiga resolvê-la significa que alguma passagem não 

foi bem sucedida, ou seja, o aluno não construiu o conhecimento. Para resolver a 

questão da Figura 5.65 o aluno tem que fazer construção geométrica das soma dos 

números pares como foi feito no exercício anterior; perceber que as somas são: 

2;  2+4= 6;  2+4+6 = 12;  2 +4+6; ...  

Comparando o resultado da soma com o desenho do retângulo formado com as 

bolinhas, vamos perceber que a quantidade das bolinhas em cada retângulo é calculado 

por: 1.2 = 2; 2.3 = 6; 3.4 = 12; 4.5 = 20, ou seja, n(n+1), onde n é a posição da figura, 

ou seja, a posição do número par que será somado aos pares anteriores. Essa relação é 

n.(n+1) = n
2
 + n, pela propriedade distributiva. Tudo foi desenvolvido, mas o professor 

precisa estar atento para avaliar cada etapa, pois caso o aluno não consiga resolver a 

atividade inteira, precisa reconhecer qual habilidade não está construída. 

Como essa atividade mostra o perfil da situação, percebemos que a 

programabilidade proposta aqui busca desenvolver a forma de pensar e a possibilidade 

de elaborar as estratégias para a resolução de problemas. Dessa maneira, a ideia de 

variável está sendo desenvolvida, assim como a percepção de padrões e a escrita 

algébrica das generalizações. Com isso, o desenvolvimento do pensamento algébrico 

está sendo priorizado em relação à compreensão dos procedimentos e técnicas de 

resolução. 
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5.3.2.2. Volume 3: Álgebra/Equações 

 

 

As Situações de Aprendizagem são:  

Situação de Aprendizagem 1: Expandindo a linguagem das Equações; 

Situação de Aprendizagem 2: Coordenadas Cartesianas e Transformações no 

Plano; 

Situação de Aprendizagem 3: Sistemas de Equações Lineares; 

Situação de Aprendizagem 4: Equações com soluções inteiras e suas aplicações. 

A Situação 1 tem como objetivo aumentar o repertório de transposição da língua 

escrita para a linguagem algébrica e vice-versa e de definir estratégias de resolução para 

equações de 1º grau. Para isso, essa situação tem no primeiro bloco de atividades frases 

para escrever a sentença matemática e equações para os alunos descreverem uma frase 

que representem essa equação; conjuntamente, encontramos alguns problemas para 

serem resolvidos. No segundo bloco de atividades aparecem várias equações para serem 

resolvidas usando o método heurístico
17

. Para cada resolução, precisa-se escrever o 

raciocínio utilizado para encontrar a solução. O enunciado avisa que as equações podem 

não ter solução, ter uma, várias, ou infinitas soluções. As equações são da forma: 

       ; (x + 5).(x – 3) = 0 e 
 

  
   (São Paulo, CA, 2009c, 7ª série, V. 3, p. 7-

10). 

A Situação finaliza com 5 problemas a serem resolvidos, mas o Caderno não faz 

nenhum pedido para a forma como eles devem ser resolvidos. Nesses problemas os 

alunos encontram situações reais nas quais eles terão que interpretar interpretá-los para 

escrever a equação adequada, interpretar a pergunta para buscar uma ou mais soluções 

possíveis, como é o caso seguinte: 

 

 

__________________________________ 

17
 No Caderno a palavra heurística aparece para os alunos e o seu significado é explicado com a seguinte 

frase: Segundo o Dicionário Houaiss, heurística: arte de inventar, de fazer descobertas; ciência que tem 

por objetivo a descoberta de fatos. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Edição eletrônica. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2007.  (Houaiss, apud São Paulo, CA, 2009c, p.7). 
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                   Figura 5.66: SP, CA, 2009c, 7ª série, V. 3, p.12 

 

Tanto nesse problema quanto nos outros, pode-se resolver com o auxílio da 

álgebra ou pelo método heurístico. A situação apresentada tem o objetivo de retomar 

tudo o que foi aprendido até agora em álgebra, dando ênfase na relação entre linguagem 

escrita e linguagem algébrica. As equações buscam aprimorar a relação entre a 

aritmética e a álgebra e tratam as letras como incógnitas.  

A programabilidade e a desincretização do saber aqui desenvolve muito a 

habilidade de pensar sobre as relações que envolvem a álgebra na busca por encontrar 

soluções para as perguntas apresentadas, sem muita formalização nos processos de 

resolução. A programabilidade e a desincretização estão mais apoiadas no 

desenvolvimento do pensar sobre as questões. 

Na programabilidade percebe-se que aqui se concluiu uma etapa e a Situação 1 

serviu para retomar, reforçar e aprofundar os conhecimentos adquiridos sobre equações, 

resoluções e a relação entre língua corrente e a linguagem algébrica. Com esse 

fechamento, a próxima situação apresenta outras habilidades.  

A desincretização proposta na Situação 2 pretende apresentar aos alunos o plano 

cartesiano e como representar os pontos nesse plano. Para isso, a forma escolhida foi a 

de desenhar figuras geométricas no plano cartesiano e discutir os movimentos de 

translação e reflexão dessas figuras no plano cartesiano. Aqui encontramos uma criação 

didática que pretende explorar o plano cartesiano e mostrar que podemos usar o sistema 

de coordenadas também para registrarmos coordenadas de figuras e não só de curvas e 

funções. Essa criação didática explora o plano cartesiano e relaciona-o mais com a 

geometria, isso pode favorecer o desenvolvimento do estudo de posições de figuras. 

Essa criação didática apresenta o plano cartesiano como um sistema de coordenadas 

para estudar qualquer figura e não somente retas e funções. Isso possibilita ao aluno 

enxergar de maneira mais ampla as utilizações do plano cartesiano que servirá para 

entender outros conceitos que serão desenvolvidos através do sistema de coordenadas. 
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Entretanto, podemos questionar se essa proposta de desincretização não pode se 

perder ao longo da situação. A discussão sobre o movimento de translação e o de 

reflexão das figuras no plano cartesiano está no meio de questões de álgebra. Isso não é 

um problema em si, mas cabe questionar se realmente esse percurso pode favorecer ou 

atrapalhar o desenvolvimento da resolução de sistemas de equações pela representação 

geométrica. 

Na Situação 3, o sistema de coordenadas do plano cartesiano vai ser utilizado 

somente para a resolução de sistemas de equações de 1º grau com 2 incógnitas. Mas, 

antes de resolver os sistemas de forma geométrica, resolve-se de maneira heurística 

através da resolução de problemas. 

Iniciando, temos o seguinte problema: 

 

 

                Figura 5.67: SP, CA, 2009c, 7º série, V. 3, p. 30-A 

 

Como temos uma equação com 2 incógnitas, as perguntas feitas mostram para o 

aluno que uma equação com duas incógnitas pode ter infinitas soluções. 

 

 

                                  Figura 5.68: SP, CA, 2009c, 7º série, V. 3, p. 30-B 

 

A partir disso, o texto começa a preparar o aluno para a construção do sistema de 

equações e suas respostas. 
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                       Figura 5.69: SP, CA, 2009c, 7º ano, V. 3, p. 31 

 

Dessa maneira, o texto discute a quantidade de soluções para equações com 2 

incógnitas e para o sistema de equações. Após essa proposta a seção apresenta 

problemas que resultam em sistemas de equações com 2 incógnitas. 

Em continuação, o texto apresenta as resoluções dos sistemas, primeiramente, 

usando a analogia da balança de dois pratos para construir o método da substituição. O 

método da Adição é mostrado a partir da resolução de problemas. Ambas buscam 

apresentar as justificativas para cada método. 

A seção propõe alguns problemas e alguns sistemas para serem resolvidos. Em 

seguida, inicia uma seção que vai discutir a resolução geométrica de sistemas de 

equações com 2 incógnitas. Para começar a discussão, o texto apresenta o problema: 

 

 

                    Figura 5.70: SP, CA, 2009c, 7º ano, V. 3, p. 40 

 

Com esse problema o texto vai a cada pergunta pedindo para o aluno realizar as 

atividades para montar as equações de retas de cada equação até que encontre a 

intersecção das retas no plano cartesiano e compare essa resposta com aquela 

encontrada em tabelas que foram feitas para cada equação. Em um segundo problema, o 

texto orienta o aluno a construir as retas com pontos calculados em uma tabela e, 

depois, encontrar a intersecção das retas. O aluno sabe as etapas que precisa resolver 

porque todas estão em forma de atividades para o aluno concluir. Após ter encontrado a 
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solução, o texto pede para o aluno resolver o sistema por outro método de resolução. 

Assim, alguns sistemas são apresentados para serem resolvidos geometricamente. O 

texto termina com a apresentação dos tipos de solução de um sistema e os tipos de 

posicionamento existentes entre duas retas. A atividade pede para os alunos 

relacionarem o tipo de solução com o posicionamento das retas. Essa atividade é bem 

visual e depende da compreensão dos alunos em relação à resposta. É fundamental que 

o professor fique atento para orientar os alunos para a discussão. Essas atividades 

representam muito a intenção desse Caderno. A desincretização apontada aqui sempre 

tenta mostrar ao aluno os processos de atuação para que possa tirar as suas próprias 

conclusões. Muitas informações não são dadas, como essa, das soluções dos sistemas 

lineares para que o aluno tenha um primeiro contato com o posicionamento das retas e 

que possa inferir sobre o resultado. Mas, em todos esses casos, o professor, ao escolher 

adotar essa proposta de trabalho, deve ficar atento para auxiliar o aluno nas suas 

descobertas e para fazer o questionamento adequado para que o aluno intencionalmente 

tire as suas próprias conclusões. 

A Situação 4 apresenta problemas que são representados por sistemas que 

possuem mais incógnitas do que equações e, ainda, que essas soluções só fazem sentido 

se forem inteiras e positivas, como no caso a seguir: 

 

 

                     Figura 5.71: SP, CA, 2009c, 7º ano, V. 3, p. 50 

 

O texto relata que equações como essas são chamadas de equações diofantinas. 

Aqui o texto fala um pouco sobre Diofanto de Alexandria e propõe uma resolução a 

respeito dessas equações e termina a situação com uma pesquisa em livros ou na 

internet a respeito de Diofanto.  

A maneira de resolver as equações diofantinas não é apresentada no Caderno do 

Aluno e, mais, o texto explica que quem vai explicar a resolução é o professor. Nessa 

atividade, o Caderno coloca o professor nessa relação entre o material, professor e 

aluno, como se o professor fizesse parte do processo de elaboração dos Cadernos. Isso 

dá uma possibilidade de ligar o professor ao conhecimento do aluno. Como conteúdo, 
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isso é uma aplicação muito usada no nosso cotidiano, pois muitas equações só permitem 

respostas inteiras, como o exemplo visto na Figura 5.71. 

 

 

 

5.3.3. Cadernos da 8ª série/9º ano  

 

 

As atividades desenvolvidas neste Caderno do Aluno estão relacionadas com as 

resoluções das equações de 2º grau e com a ideia de função. O texto apresenta situações 

que possam ser representadas por meio de uma equação de 2º grau, aproveitando essa 

discussão, o texto propõe várias maneiras de resolvê-la. 

O estudo da ideia de função pretende apresentar ao aluno a relação de 

interdependência entre duas grandezas. Para entender a variação das grandezas, as 

situações serão representadas por meio de tabelas, gráficos e sentenças algébricas. O 

estudo desse assunto pretende propiciar um início da discussão que será aprofundada no 

Ensino Médio.  

 

 

5.3.3.1. Volume 2: Álgebra 

 

 

As Situações de Aprendizagem são: 

A Situação de Aprendizagem 1: Alguns métodos para resolver equações do 2º 

grau; 

Situação de Aprendizagem 2: Equações do 2º grau na resolução de problemas; 

Situação de Aprendizagem 3: Grandezas proporcionais e variação linear: 

significados e contextos; 

Situação de Aprendizagem 4: Representação gráfica de grandezas proporcionais 

e de algumas não-proporcionais. 

A Situação 1 tem o objetivo de apresentar os problemas que são representados 

por uma equação de 2º grau e, conjuntamente, discutir as várias resoluções. Para isso, a 

atividade inicia-se com um problema que possui um padrão e a sua generalização é 
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escrita na forma de equação de 2º grau. A passagem do padrão para a generalização e a 

resolução da equação é feita por etapas que norteam a atividade do aluno até a resolução 

da equação.  

Após isso, o Caderno apresenta vários problemas geométricos a serem 

resolvidos por equações do tipo: ax
2
 + c  = 0 e ax

2
+ bx + c = 0. No Caderno do Aluno 

não se apresenta o processo de resolução. Posteriormente, o texto oferece uma seção 

com muitas equações do 2º grau a serem resolvidas. Nesse momento, o texto apresenta 

equações incompletas ax
2
 + c = 0 (no Caderno do Professor é sugerido para o aluno 

isolar o x). Nas equações ax
2
 + bx  = 0 e ax

2
+ bx + c = 0, as atividades são 

direcionadas para resolver pela fatoração. O texto não apresenta qualquer equação 

resolvida como exemplo para os alunos, mas no enunciado da atividade o autor dá 

instruções para os alunos, tais como: se o produto de dois fatores é zero, 

necessariamente um deles é igual a zero (São Paulo, CA, 2009d, p. 9). 

A programabilidade proposta no Caderno é deixar os alunos primeiro usar os 

recursos que eles possuem para resolver propostas novas e, ao mesmo tempo, 

desestabilizar os alunos para que eles percebam que precisam de recursos novos para a 

resolução das equações. Assim, o texto sugere ao professor formalizar a equação de 2º 

grau. 

Na continuidade, aparece um texto apresentando para os alunos a resolução pelo 

método de completamento dos quadrados e conta-se um pouco sobre o matemático que 

desenvolveu esse método. O texto continua a propor atividades para estudar a forma 

fatorada da equação de 2º grau. Unindo a ideia de fatoração e do completamento dos 

quadrados, o texto constrói com os alunos a fatoração do trinômio quadrado perfeito e a 

resolução da equação através dessa fatoração. Com isso, o texto utiliza a ideia de soma e 

produto das raízes para fatorar uma equação e, assim, resolvê-la, como podemos 

verificar no exemplo abaixo: 
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             Figura 5.72: SP, CA, 2009d, 8º ano, V. 2, p. 17 

 

Essa atividade é completada com vários itens a serem resolvidos e elas mostram 

uma possibilidade de resolução. Vemos aqui uma criação didática para os alunos 

compreenderem a fatoração, pois se usa a regra de soma e produto dos coeficientes 

quando a=1 para encontrar a fatoração e, a partir dessa fatoração, encontrar as raízes. A 

mudança desse mecanismo facilita a compreensão da fatoração. 

Nesse momento, o texto apresenta a fórmula de Bhaskara e resolve as equações. 

Com as equações resolvidas, o texto apresenta a discussão do discriminante com a 

seguinte atividade:   

 

 

                   Figura 5.73: SP, CA, 2009d, 8º ano, V. 2, p. 21 

 

Aqui o aluno, primeiro, resolve sem pensar no que pode acontecer para, depois, 

analisar as suas respostas e construir suas próprias conclusões. Há mais uma lista de 

equações para serem resolvidas por qualquer resolução, o Caderno coloca três equações 

equivalentes e, portanto, possuem a mesma resposta e pergunta ao aluno porque isso 

aconteceu. O texto finaliza com duas equações fracionárias para os alunos resolverem. 

Pontuamos nessa situação cada etapa para marcar a desincretização e a 
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programabilidade do Caderno. O Caderno direciona as atividades para que o aluno 

desenvolva as regras de resolução e compreenda o significado de cada uma.  

A Situação 2 tem por objetivo praticar as resoluções das equações de 2º grau 

estudadas na situação anterior. A situação é organizada na perspectiva de resolução de 

problemas. Os problemas são contextualizados, necessitando que o aluno interprete a 

situação para encontrar a equação que a represente. A maioria dos problemas possui 

uma relação geométrica. Nessa seção a relação com a geometria aparece o tempo 

inteiro. 

A Situação 3 apresenta a ideia de proporcionalidade por meio da resolução de 

problemas. A situação é formada por vários problemas, o encadeamento desses 

problemas favorece a retomada do assunto proporcionalidade e a identificação de 

grandezas diretamente e inversamente proporcionais por meio da interpretação dos 

problemas. O Caderno do Professor orienta-o para auxiliar o aluno a compreender e 

identificar a expressão algébrica que relaciona as variáveis em cada situação problema. 

Assim, consegue-se escrever a sentença algébrica que representa a relação entre duas 

grandezas. Essa Situação de Aprendizagem promove situações nas quais a noção de 

função já está sendo desenvolvida. 

A Situação 4 tem por objetivo apresentar a noção de função e mostrar que a 

relação de interdependência entre duas variáveis pode ser expressa em tabelas, gráficos 

e sentenças matemáticas. Com isso, mostra-se também que essas grandezas podem ser 

diretamente ou inversamente proporcionais ou não-proporcionais. O Caderno deixa 

claro que o assunto será aprofundado e formalizado no Ensino Médio. Dessa maneira, o 

Caderno tem mais a preocupação de apresentar as relações entre duas grandezas e 

auxiliar o aluno na leitura de gráficos e tabelas. Para isso, o Caderno apresenta vários 

gráficos contextualizados para que o aluno, a partir de um direcionamento em forma de 

perguntas, descubra a relação entre as grandezas e, com isso, possa construir uma tabela 

para reforçar suas conclusões. Da mesma forma, por meio de um contexto, o aluno será 

orientado a construir uma tabela para, depois, construir um gráfico que represente 

aquela relação.  
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5.3.4. Considerações sobre a coleção 

 

 

Os Cadernos fazem parte de uma proposta do governo do Estado de São Paulo. 

Essa proposta apresenta uma grade de conteúdos a serem trabalhados bimestre por 

bimestre, ao longo do ciclo II do Ensino Fundamental. Os Cadernos são elaborados 

dentro dessa grade. Assim, ele possui um roteiro de trabalho bem fechado para cada 

bimestre. Embora tenha essa amarração de conteúdo e tempo, a proposta deixa claro que 

não é obrigatório o uso e adequação de todos os conteúdos, mas ressalta que essas 

competências e habilidades são avaliadas na prova interna de avaliação do trabalho e do 

rendimento escolar do Estado de São Paulo. A melhoria da qualidade de ensino é 

diagnosticada pelo desempenho dos alunos nessa prova e isso reflete em bonificação 

para a escola e para os professores. A coleção dos Cadernos não tem a pretensão de 

esgotar todos os conceitos e habilidades envolvidos para cada conteúdo, mas se propõe 

a sugerir metodologias novas para estudar determinados assuntos. 

Observando a programabilidade da aquisição do saber estudada nos 4 Cadernos 

que constrói o percurso da didatização em álgebra, podemos construir o seguinte 

mapeamento: 

 

Tabela 5.4: Resumo das competências desenvolvidas em cada Situação de Aprendizagem 

Cad. Situação 1 Situação 2 Situação 3 Situação 4 

6ªs/7ºano 

Vol. 4 

Percepção de 

padrões. 

Generalizações em 

linguagem 

algébrica. 

Usar fórmulas. 

Álgebra como 

aritmética 

generalizada. 

Equações como 

pergunta. 

Resolução pelas 

operações inversas. 

Ideia de 

equivalência. 

Proporcionalidade – 

equações – resolução 

pela regra de três. 

7ªs/8ºano 

Vol. 2 

Padrões em 

sequências. 

Escrever 

generalizações. 

Produtos notáveis – 

geometria. 

Fatoração – 

geometria. 

Escrever 

generalizações. 

 

7ªs/8ºano 

Vol. 3 

Equações e 

problemas 

(resolução). 

Coordenadas 

cartesianas – 

translação e 

rotação. 

Resolução de 

sistemas: 

substituição, adição e 

geométrica. 

Estudo do tipo de 

soluções de um 

sistema. 

Equações 

diofantinas. 
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8ªs/9ºano 

Vol. 2 

Equação de 2º grau 

(resolução). 

Equação de 2º grau 

(problemas). 

Proporcionalidade – 

sentença matemática 

(preparação para a 

ideia de função). 

Noção de função – 

relação de 

proporcionalidade ou 

não-proporcional. 

 

Esse mapeamento e as análises que foram feitas para cada situação permite-nos 

verificar que os conceitos vão sendo desenvolvidos ao longo dos três anos de ensino de 

álgebra no Ensino Fundamental. Encontramos três caminhos muito marcantes nesse 

processo.  

Um primeiro caminho, seria o desenvolvimento da percepção de padrões e 

regularidades e as suas generalizações em escrita algébrica. Este assunto possui 

situações de aprendizagem especiais só para o seu desenvolvimento. A ideia de 

encontrar regularidades também se faz presente quando se fala dos produtos notáveis 

relacionados com a geometria. Essa ideia é fundamental para o desenvolvimento do 

pensamento algébrico no desenvolvimento da ideia de variável, como se utiliza nos 

capítulos que trabalham com as fórmulas. 

Um segundo caminho seria o desenvolvimento das resoluções das equações e 

sistemas de equações. Todas essas resoluções foram desenvolvidas baseadas nos seus 

significados e nas justificativas encontradas pelos alunos para cada resolução. Além 

disso, foi valorizada a resolução heurística baseada na criatividade do aluno e no seu 

repertório de resolução. Cada procedimento de resolução foi desenvolvido através da 

necessidade de encontrar mais recursos para resolver problemas novos. O último 

caminho fortemente desenvolvido foi a ideia de proporcionalidade que surgiu com a 

equação e foi utilizada para introduzir o conceito de função usando a variação entre 

duas grandezas. 

A desincretização e a programabilidade para que tudo isso acontecesse apoiou-se 

em relacionar a língua materna com a álgebra na maioria dos momentos e, em utilizar a 

álgebra para escrever relações geométricas. As relações geométricas são tão utilizadas 

nessa didatização que se torna impossível utilizar esse material pedagógico para ensinar 

álgebra sem desenvolver os conceitos geométricos.  

Com essa didatização o raciocínio dedutivo, indutivo e lógico, em vários 

momentos, é desenvolvido e torna-se improvável acompanhar as atividades se o aluno 

não estiver desenvolvendo uma maneira de pensar que se aproprie dos conceitos, 

competências e habilidades que estão sendo desenvolvidos. Com essa análise 
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acreditamos que esse percurso pode favorecer o desenvolvimento do pensamento 

algébrico. 

Em relação ao uso da história, o texto, ao longo de seu percurso, apropria-se 

muito pouco de momentos históricos ou de matemáticos, deixando os Cadernos 

descontextualizados em relação ao processo histórico da matemática. Paralelamente a 

isso, ocorre uma intensa despersonalização, pois apenas alguns poucos matemáticos são 

citados. 

As noções paramatemáticas e protomatemáticas aparecem em poucos momentos, 

o texto cuida para que o aluno se aproprie de todas as questões envolvidas numa mesma 

atividade. Temos apenas a relação com a geometria muito forte, que acaba sendo uma 

noção importante e que se o aluno não estiver trabalhando com os conceitos 

geométricos apresentados no Caderno fica inviável o trabalho. Um ponto importante 

que está implícito são os procedimentos de resolução; muitos são desenvolvidos 

intuitivamente e não existe um momento de formalização. Aqui cabe uma ressalva, pois 

a didatização convida o professor a participar de todas as formalizações e conclusões. 

Caso o professor não esteja atento a esses momentos e não acompanhe o percurso 

percorrido pelo aluno, o aluno poderá encontrar dificuldades no desenvolvimento da 

linguagem algébrica e de suas operações. 

A publicidade do saber dos Cadernos, segundo Chevallard (1991), se manifesta 

na proposta do São Paulo Faz Escola. Isso ocorre porque a proposta é um projeto de 

atuação nas escolas que envolvem não somente esse material, mas um corpo de ações 

no qual esse material analisado está envolvido. O controle social da aprendizagem dos 

Cadernos se apresenta no processo de avaliação interna de rendimento escolar realizada 

pelo próprio governo, que é a prova SARESP. 

Queremos, ainda, completar a nossa análise com a TAD para verificarmos se 

esse percurso pode favorecer a formação do pensamento algébrico. 
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6. ANÁLISE À LUZ DA TEORIA 

ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO 

 

 

Com o objetivo de complementar a análise iniciada no capítulo anterior em 

relação ao processo de didatização da construção do pensamento algébrico presente nos 

materiais didáticos, este capítulo tem a finalidade de apresentar as praxeologias 

existentes em relação ao ensino formal de álgebra. Conjuntamente com as praxeologias 

iremos apresentar os momentos de estudos para cada tarefa contida nas praxeologias.  

No decorrer da nossa pesquisa, surgiu a necessidade de visualizarmos a 

construção das praxeologias existentes nos materiais analisados ao longo de todo o 

Ciclo II do Ensino Fundamental. Para a construção desse panorama, elaboramos uma 

tabela para cada capítulo. No início, elas tinham a função de mapear o caminho 

percorrido por cada capítulo e, posteriormente, por cada livro. Para isso, elas continham 

as praxeologias (completas ou incompletas) e os momentos de estudos referentes a cada 

tarefa. As tabelas passaram a alicerçar as análises e tornaram-se necessárias para a 

compreensão do panorama de cada capítulo e isso ajudou a compreender cada livro e, 

em consequência, cada coleção. Dessa maneira, elas foram se transformando em uma 

parte essencial para compor nossa análise. Desse modo, apresentaremos as análises de 

cada livro com as respectivas tabelas sintetizando o percurso de cada capítulo.  

As tabelas são construídas por capítulo. Elas são formadas por cinco colunas. A 

primeira, apresenta as páginas do livro referente àquele conjunto de informações. A 

segunda é destinada às tarefas (T), a terceira, às técnicas (τ) referentes àquelas tarefas, 

na quarta, aparecem as tecnologias (θ) e as teorias (Θ) e, na última coluna, aparece 

apenas o número indicando o momento de estudo referente às tarefas estipuladas na 

segunda coluna. 

As tarefas são numeradas. Essa numeração é válida somente para a coleção. 

Quando uma tarefa é repetida, colocamos a mesma numeração (Ti) para enfatizar que 

ela está sendo repetida. As técnicas seguem a numeração da tarefa, ou seja, quando uma 
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técnica está relacionada com a tarefa, ela possui o mesmo número (τi). Quando aparece 

uma nova tarefa que será resolvida por uma técnica já utilizada, a tarefa receberá a 

numeração e, no lugar da técnica, repetiremos a numeração da técnica já conhecida. 

Assim, vamos observar quando uma técnica é usada para resolver várias tarefas. As 

tecnologias e teorias terão uma numeração própria porque elas podem não ser 

desenvolvidas, ou serão desenvolvidas em um conjunto maior de tarefas e técnicas. A 

última coluna, como já mencionamos, terá apenas o número representando o momento 

de estudo relacionado a cada tarefa. As explicações mais específicas serão dadas no 

texto. Em Anexos temos a lista completa das tarefas e técnicas de cada coleção. 

 

 

6.1. Matemática – Edwaldo Bianchini  

 

 

Os capítulos dessa coleção apresentam percursos muito semelhantes. Para 

mostrar esse processo, criamos uma notação um pouco diferente devido à quantidade de 

tarefas semelhantes que existem.  

Assim, teremos algumas tarefas com o mesmo número e com letras 

diferenciando-as. Para ilustrar, separamos três tarefas que aparecem ao longo do livro 

do 7º ano e suas respectivas técnicas, como podemos acompanhar na tabela a seguir: 

 

Tabela 6.1: Explicação da numeração das tarefas e técnicas (Matemática-Bianchini). 

Capítulo/livro 

Páginas 

Tarefas Técnicas 

Cap. 3/7º ano 

102-103 

(T17)  Resolver equações com a técnica das 

balanças. 

 

(τ17) Usar a ideia da balança 

para resolver uma equação. 

Cap. 4/7º ano 

132-135 

(T17i)  Resolver inequações pelo método da 

balança. 

(τ17i) Usar a ideia da balança 

para resolver uma inequação. 

Cap. 5/7º ano 

152-156 

(T17s) Resolver sistemas de equações. 

 

(τ17s) Método da subtituição. 

 

Cada tarefa foi retirada de um capítulo diferente. Cada uma resolve uma 

sentença matemática diferente, mas são resolvidas com a mesma técnica, embora em 

cada tarefa a técnica seja adaptada para a equação (τ17); a outra, para inequação (τ17i) e, a 

seguinte para o sistema de equações (τ17s), mas todas partem da mesma ideia que é a 
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noção de equivalência e que se usa a analogia de uma balança de dois pratos em 

equilíbrio, ou em desequilíbrio, para justificar a resolução. 

 

 

6.1.1. Análise do 7º ano 

 

 

O ensino de Álgebra nesse livro se desenvolveu nos capítulos 3, 4 e 5. A análise 

desse livro sintetiza o trabalho feito ao longo de toda a coleção, então, vamos esmiuçar 

mais este livro e apontar nos outros materiais as semelhanças e as diferenças em relação 

a este percurso. Para isso, apresentaremos a nossa análise e, por último, colocaremos as 

tabelas referentes aos capítulos 3, 4 e 5. 

Ao longo dos 3 capítulos, o autor desenvolveu os conceitos de equações, 

inequações e sistemas de equações. Em todos os capítulos a estrutura básica se compõe 

de: compreender a definição, calcular o valor numérico, compreender a solução, 

resolver e, por último, resolver problemas com a utilização desses conceitos aprendidos. 

Em relação às praxeologias, organizamos as tarefas em três grandes grupos: 

1º grupo: o conjunto de tipos de tarefas relacionadas com as definições que 

envolvem as equações, as inequações e os sistemas de equações. Como exemplos, 

temos no capítulo 3 as Tarefas (T2), (T7), (T16) e outras, no capítulo 4 a (T24) e no 

capítulo 5, (T28) e (T32)
18

. 

2º grupo: o conjunto de tipos de tarefas relacionadas com o cálculo do valor 

numérico das expressões algébricas, ou verificar as soluções das equações, inequações e 

sistemas de equações. Como exemplos selecionamos, no capítulo 3, (T6), (T13), no 

capítulo 4, (T13i) e no capítulo5, (T30), (T31) e (T33).
..
 

3º grupo: conjunto de tipos de tarefas relacionadas com a resolução de equações, 

inequações e sistemas de equações. Exemplificando temos, no capítulo 3, (T17), (T19), 

(T20) e (T21), no capítulo 4, (T17i), (T20i) e (T21i) e no capítulo 5, (T17s).    

 

 

_____________________________ 

18
 As notações que aparecem no texto se encontram a partir da Tabela 6.8 e, consequentemente a partir da 

página 211. 

 



202 
 

 

O 1º grupo está relacionado com as técnicas de compreensão de texto e 

interpretação das definições. Essas tarefas se apresentam sempre no início de cada 

assunto, então, em relação aos momentos de estudo, elas significam o 1º momento, pois 

sempre determinam o primeiro contato do aluno com o conteúdo. Conjuntamente, 

podemos dizer que essas tarefas representam o 5º momento, caracterizando a instituição 

de cada tarefa, pois o texto está institucionalizando o conceito para o aluno. Para 

realizar a tarefa após o texto explicativo o livro apresenta atividades da seguinte 

maneira: 

Em relação ao conteúdo de equações: 

 

34. Quais são as equações do 1º grau com uma incógnita? 

a) x + 5 = 7   d) 2y + 3z = 20 

b) 5m – 1 = m + 4   e)   
         

  
    

c ) x
2
 – 12x + 32 = 0   f) 2 (x + 3) = 20  

                                                                         (Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 3, p. 102) 

 

Em relação ao conteúdo de inequações: 

 

1. Verifique quais das sentenças abaixo são inequações. Em seguida, escreva no caderno 

o primeiro e o segundo membro de cada inequação. 

a) 3x – 1 = 10                    d) 2x – 5 = x + 6                  g) x – 15 = 20 

b) 7x < 10                          e) 7 – 2 < 10                        h) 5x – 3 > x + 10 

c) x – 5 < 0,25                       f) 3x – 2 < x + 4                       i)         
 

 
 

                                                                           (Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 4, p. 129) 

 

As técnicas desenvolvidas aqui são as de observação e comparação entre a 

definição e as atividades. A técnica está fundamentada no reconhecimento do que se 

está explicando. 

O 2º grupo são tarefas relacionadas com o cálculo do valor numérico (ou da 

raiz), então para cada atividade temos uma tarefa semelhante às outras. Ilustraremos o 

2º grupo com um exemplo em cada capítulo.  

No capítulo 3, verificamos no exercício 28 a tarefa (T13) que é verificar se o 

número dado é raiz da equação.     
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28. Em um destes cartões está impresso o número que é a raiz da equação 4y + 8 = y + 

17. 

 

   -5       3       5 

 

Que número é esse?                                           (Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 3, p. 100) 

 

No capítulo 4, sobre inequações, encontramos o exercício 9 no qual a tarefa 

(T13i) é verificar se o número dado é solução da inequação. 

 

9. Considere a inequação 4x – 5 < 13 – 2x, verifique quais dos seguintes números são 

soluções dela. 

a) 3                           c) 0                    e) – 2    

b) 1,5                           d) 4                       f)    
   

 
 

                                                                            (Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 4, p. 131) 

 

Nos dois casos, temos como técnica τ6 substituir a letra pelo valor numérico 

dado e resolver as operações. Já no capítulo 5 temos como exemplo o exercício 20 que 

recorre à tarefa T33, que é verificar se o par ordenado dado é solução do sistema de 

equações: 

 

20. Um destes pares (0,2), (-1,4), (-3, 8), (1, -13) é solução do sistema abaixo. Qual é 

esse par? 

 

{

      

           
 

                                                                            (Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 5, p. 151) 

 

Nesse caso a técnica é a (τ33), que é identificar se o par ordenado é solução 

comum para as duas equações, então ele é solução do sistema. 

Assim, temos as tarefas (T13), (T13i) e (T33) e, para elas, as técnicas (τ6) e (τ33). 

As técnicas (τ6) e (τ33) possuem o mesmo procedimento. Houve uma mudança na 

numeração porque a técnica (τ6) verifica se o valor dado satisfaz a equação ou a 
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inequação; enquanto que a (τ33) identifica se o par ordenado dado satisfaz o sistema de 

equações. Assim, a (τ33) ficou mais específica para sistemas e a (τ6) para equações ou 

inequações. Mas, as duas técnicas possuem o mesmo procedimento. 

Nesses casos, o mesmo procedimento que foram intitulados de (τ6) e (τ33) são 

retomados cada vez que o livro está tratando de um conteúdo diferente. Dessa maneira, 

percebemos uma proposta de ensino em espiral de procedimentos. Com essas atividades 

espera-se que o aluno possa compreender o significado da solução de uma equação, ou 

inequação ou sistema de equações. Percebemos nessas atividades a intenção de 

relacionar a álgebra com a aritmética. Poderíamos pensar que o autor estaria propenso a 

mostrar para os alunos a álgebra como uma aritmética generalizada, mas a ideia não se 

concretiza explicitamente, pois essa tecnologia se mantém implícita no decorrer de todo 

o livro. 

O 3º grupo é o conjunto dos tipos de tarefas que envolvem as resoluções. Para 

elas encontramos tarefas relacionadas com resolução de equações, de inequações e de 

sistemas de equações. As técnicas partem, principalmente, da ideia da balança para a 

equação e inequação e dos métodos de substituição e adição para resolver os sistemas de 

equações. As tarefas são repetidas e as técnicas são treinadas, mas isso não significa que 

os alunos aprimoram as técnicas ou que encontram novas técnicas, ao menos não pelo 

percurso escolhido pelo livro. Essas técnicas são explicadas pelo transformismo 

algébrico e justificadas por ele, mas não existe a exposição de uma tecnologia. As 

atividades envolvidas buscam apenas treinar as técnicas aprendidas. 

Em todo o livro as atividades direcionadas para a resolução, seja de uma 

equação, seja de uma inequação ou sistema de equação, possuem a tarefa de resolver o 

que está sendo pedido. Mas, para que cada atividade seja resolvida pela técnica da 

balança, ou pelos métodos de substituição ou de adição, precisamos antes escrever a 

sentença matemática adequada. Para escrevermos essa sentença precisamos observar de 

que maneira o enunciado está sendo apresentado. Essa apresentação se divide em três 

categorias: 

1ª categoria: o enunciado aparece em linguagem matemática e a proposta é 

apenas resolver a equação, inequação ou o sistema. Como exemplo: (Figura 6.1). 

2ª categoria: o enunciado busca relacionar a álgebra com relações geométricas. 

Como exemplo: (Figura 6.2) e (figura 6.3) 

3ª categoria: o enunciado aparece em forma de problemas. Como exemplo: 

problemas 74, 37 e 27 que estão nas páginas 208, 209 e 210 deste trabalho. 
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A 1ª categoria é importante, pois para a aprendizagem da álgebra é necessário o 

desenvolvimento de técnicas de resolução. O que questionamos nesse livro é a 

prioridade que é dada a essas técnicas. Todo o direcionamento das praxeologias 

evidenciam essas técnicas. Como exemplo, temos a Figura 6.1. 

 

 

                           Figura 6.1: Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 4, p. 136 

 

Na 2ª categoria o autor aproveita os recursos da álgebra para resolver problemas 

geométricos. Esse é um lado positivo da coleção, pois o aluno precisa construir as 

relações geométricas apresentadas no problema e a álgebra aparece como um recurso 

para essa resolução. Problemas desse tipo estão espalhados ao longo de todo o ensino de 

álgebra e em momentos de estudos distintos. Para exemplificarmos o que estamos 

falando, selecionamos uma atividade de cada capítulo. No capítulo 3, selecionamos o 

problema a seguir: 

 

 

                         Figura 6.2: Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 3, p. 121 
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Esse problema está relacionado com a tabela construída a seguir: 

 

Tabela 6.2: As praxeologias e os momentos de estudos do problema relacionado à Figura 6.1. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia M.E. 

115-121  (T22) Escrever equações a partir 

de figuras geométricas. 

 

 

(T17) Resolver equações com a 

técnica das balanças. 

(τ8) Escrever em 

linguagem algébrica 

relações geométricas. 

 

(τ17) Usar a ideia da 

balança para resolver 

uma equação. 

 3º  

 

 

 

5º  

 

A tarefa (T22) e a técnica (τ8) envolvem a compreensão da geometria, a ideia da 

relação geométrica existente para, depois, relacionar essa ideia com a álgebra e 

expressá-la em forma de equação. Nesse processo existe uma tecnologia que propicia 

todo esse trabalho. A tecnologia está em compreender que a álgebra possui recursos 

para resolver questões geométricas. Essa tecnologia não está explicitada em nenhum 

momento, mas ela vai sendo desenvolvida tacitamente no percurso do ensino de álgebra. 

Por outro lado, esse problema está localizado no final do capítulo. Depois que 

todos os conceitos foram desenvolvidos, vem essa seção intitulada “Equacionando mais 

problemas”, onde vários problemas são apresentados com a proposta de serem 

resolvidos pelas equações. Neste momento, a álgebra aparece como ferramenta para 

resolver problemas. Dessa maneira, entendemos que esse seria considerado um 3º 

momento de estudo, no qual os alunos já teriam possibilidades de repensar técnicas de 

resolução e seria um 5º momento no qual estaria institucionalizado a resolução de 

equações. 

Já no capítulo 4, escolhemos um problema que aparece logo na seção posterior à 

discussão da resolução de uma inequação com a analogia à balança de dois pratos. 

Percebemos aqui que o problema reflete o 2º momento de estudo na tarefa (T17i) no qual 

os alunos estão treinando a técnica de resolução. O problema é o seguinte: 
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              Figura 6.3: Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 4, p. 136 

 

Olhando para a atividade estamos desenvolvendo as mesmas tarefas e técnicas 

do capítulo anterior, somente mudamos para a ideia de inequação. Temos uma tabela 

semelhante: 

 

Tabela 6.3: As praxeologias e os momentos de estudos do problema relacionado à Figura 6.2. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia M.E. 

135-137  (T22i) Escrever uma inequação a 

partir de figuras geométricas. 

 

 

(T17i) Resolver uma inequação 

com o auxílio da balança de dois 

pratos. 

(τ8) Escrever em 

linguagem algébrica 

relações geométricas. 

 

(τ17i) Usar a ideia da 

balança para resolver a 

inequação. 

 2º  

 

 

  

 

A tarefa (T22i) também pode ser considerada um 2º momento de estudo, pois a 

atividade continua relacionando o cálculo do perímetro com a escrita em linguagem 

algébrica, não existe nenhum aprofundamento do problema anterior para este. 

No capítulo 5, escolhemos um problema na seção que representa o 1º momento 

do aluno com a tarefa (T17s) de resolver os sistemas de equações. O problema é o 

seguinte: 

 

28. Um terreno retangular tem 84 m de perímetro. O comprimento tem 18m mais que a 

largura. Qual é a área desse terreno? (Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 5, p. 155)  

 

Nesse problema construímos a seguinte tabela: 
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Tabela 6.4: As praxeologias e os momentos de estudos do problema 28. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia M.E. 

152-156  (T22s) Escrever os sistemas a 

partir de figuras geométricas. 

 

 

(T17s) Resolver os sistemas de 

equações. 

(τ8) Escrever em 

linguagem algébrica 

relações geométricas. 

 

(τ17s) Método da 

substituição. 

 1º  

 

 

 

3º  

 

A técnica (τ17s) relativa ao método de resolução chamado substituição 

desenvolvido aqui tem os seus conceitos na ideia de equivalência que foi iniciado no 

capítulo 3 com o uso da balança de dois pratos em equilíbrio. Mas, a resolução dessa 

tarefa é o 1º momento.  

Em relação à escrever o sistema descrito nas relações do terreno retangular, 

teríamos um 3º momento da tarefa (T22s), pois o aluno vai ter que esquematizar o texto 

em duas relações de equivalência para escrever o sistema. O aluno vai ter que 

desenvolver uma maneira para escrever em linguagem algébrica essa relação 

geométrica. Esse desenvolvimento da técnica (τ8) aconteceu devido à mudança no 

conteúdo. O desenvolvimento das praxeologias estão sendo desenvolvidas de acordo 

com a divisão de conteúdos a serem estudados e não com as habilidades e competências 

que pretende-se desenvolver com a relação da geometria com a álgebra. 

Finalizando, das categorias que estipulamos para analisar de que forma os 

enunciados das atividades são apresentadas nesse livro, temos a 3ª categoria no qual o 

enunciado aparece em forma de problemas. O livro possui uma boa quantidade de 

problemas e a maioria deles possui uma contextualização que somente escreve as 

operações matemáticas em língua corrente. Percebemos isso em todos os 3 capítulos, 

conforme ilustram os exemplos a seguir: 

  

74. Vitor tinha certa quantia e guardou um terço dela. Da quantia restante, ele gastou 6 

reais, ficando com 8 reais. Quanto Vitor possuía inicialmente? (Bianchini, 2011, 7º ano, 

Cap. 3, p. 113) 

 

Esse problema foi retirado do capítulo 3, no primeiro momento em que o aluno 

teve contato com a equação com números fracionários. No estudo da praxeologia temos: 

 

 



209 
 

 

Tabela 6.5: As praxeologias e os momentos de estudos do problema 74. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia M.E. 

111-114  (T18) Escrever equação a partir de 

um problema. 

 

 

 

 

(T21) Resolver equações com 

números fracionários. 

(τ3) Substituir o valor 

desconhecido no texto 

por uma letra para 

escrever a frase em  

linguagem algébrica. 

 

(τ17) Usar a ideia da 

balança para resolver 

uma equação. 

Relação entre a 

linguagem retórica 

(língua materna) e a 

linguagem simbólica 

(linguagem 

algébrica). 

2º  

 

 

 

 

 

1º  

 

A tarefa (T18) pode ser tratada como um 2º momento, pois estamos treinando a 

técnica. No capítulo 4, retiramos um exemplo que faz parte da seção que finaliza o 

capítulo chamado “Exercícios Complementares” que tem o objetivo de rever tudo o que 

foi discutido. Essa seção aproxima-se do 6º momento de estudo, o momento de 

avaliação. A seguir, o problema: 

 

37. A quantidade de CDs que eu tenho é o quádruplo da quantidade de CDs que tem 

meu irmão subtraído de 5. Juntos temos, no máximo, 10 CDs. Quantos CDs pode ter 

meu irmão? (Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 4, p. 140) 

 

Esse problema pode ser apresentado na tabela das praxeologias da seguinte 

maneira: 

 

Tabela 6.6: As praxeologias e os momentos de estudos do problema 37. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia M.E. 

140-141  (T18i) Escrever a inequação a 

partir de um problema. 

 

 

 

 

(T17i) Resolver uma inequação 

com o auxílio da balança de dois 

pratos. 

(τ3) Substituir o valor 

desconhecido no texto 

por uma letra para 

escrever a frase em  

linguagem algébrica. 

 

(τ17i) Usar a ideia da 

balança para resolver a 

inequação. 

Relação entre a 

linguagem retórica 

(língua materna) e a 

linguagem simbólica 

(linguagem 

algébrica). 

6º  

 

 

 

 

Essa tabela é semelhante a do capítulo 3 e semelhante ao desenvolvimento dos 

problemas no capítulo 5, como vemos com o seguinte exemplo: 
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27. Em uma fábrica de balas, Leandro e Bruna embalaram 12600g de balas. Leandro 

embalou 2400g a mais que Bruna. Quantos quilogramas de balas Leandro embalou? 

(Bianchini, 2011, 7º ano, Cap. 5, p. 155) 

 

Esse problema foi retirado do primeiro momento de estudo do aluno com a 

resolução de sistemas de equações através do método da substituição. Interpretar o 

problema e escrevê-lo em linguagem algébrica, consideramos ser um 2º momento, 

como vemos na tabela: 

 

Tabela 6.7: As praxeologias e os momentos de estudos do problema 27. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia M.E. 

152-156  (T18s) Escrever os sistemas de 

equações a partir de um problema. 

 

 

 

 

(T17s) Resolver os sistemas de 

equações. 

(τ3) Substituir o valor 

desconhecido no texto 

por uma letra para 

escrever a frase em  

linguagem algébrica. 

 

(τ17s) Método da 

substituição. 

Relação entre a 

linguagem retórica 

(língua materna) e a 

linguagem simbólica 

(linguagem 

algébrica). 

2º  

 

 

 

 

 

1º  

 

 

Os problemas acima possuem uma contextualização, mas todos estão escrevendo 

em língua corrente a operação que deve ser escrita em linguagem algébrica. Cada 

problema está relacionado com um conteúdo, seja equação, ou inequação, ou sistema de 

equações. Para resolver essas sentenças matemáticas cada um tem a sua técnica 

adequada, mas para a passagem do problema para a sentença matemática temos a 

mesma tarefa que seria transcrever para linguagem algébrica o texto que está escrito em 

língua corrente e a técnica (τ3) de substituir o valor desconhecido no texto por uma letra.  

Nessas praxeologias podemos perceber uma tecnologia que relaciona a língua 

corrente (linguagem retórica) com a linguagem algébrica (linguagem simbólica), mas 

essa tecnologia aparece implicitamente nesses problemas. A quantidade de problemas 

desse tipo poderia favorecer o desenvolvimento dessa tecnologia, mas não existe um 

questionamento ou discussões que favoreçam os alunos a refletirem sobre essa 

tecnologia. Seria uma aposta na repetição? 

Por outro lado, o aprimoramento desse tipo de resolução de problemas não 

significa que os alunos conseguem criar estratégias para resolver outros tipos de 

problemas. Assim, tratando do desenvolvimento das caracterizações do pensamento 

algébrico não podemos garantir que a habilidade de resolver esse tipo de problema criou 

condições para usar a álgebra para resolver qualquer outro tipo de problemas, já que a 
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relação não é tão imediata. Além disso, a proposta de resolução de problemas não 

evidência uma progressão em direção à construção do pensamento algébrico. A 

mudança de um problema para o outro reflete apenas a mudança dos conteúdos 

matemáticos que estão sendo estudados, como por exemplo, resolução de equações, de 

inequações e de sistemas de equações. 

Em relação aos momentos de estudos encontramos os 1º e 2º momentos 

frequentemente representados. Pouco se desenvolve o 3º e o 4º momento, pois as 

atividades não procuram trabalhar outras técnicas e não possuem a proposta de justificar 

as técnicas utilizadas.  

Analisando os tipos de tarefas, as técnicas e a pouca tecnologia desenvolvida, 

percebemos que nesse livro as praxeologias não foram completadas. Devido aos tipos 

de tarefas e técnicas mais utilizadas, verificamos que esse livro se preocupou muito com 

o fazer dando uma ênfase no bloco prático-técnico. Da mesma maneira, apenas os 1º, 2º, 

5º e 6º momentos são trabalhados. Trabalhou-se muito pouco o 3º e 4º momentos, nos 

quais se desenvolveriam a discussão, reflexão e a busca pelas justificativas das técnicas, 

ou seja, as tecnologias. 

O que podemos concluir é que o livro se preocupou em desenvolver o fazer e, 

por isso, o desenvolvimento do pensamento algébrico discutido no Guia do livro 

Didático (2011) não se iniciou, pois o ensino da álgebra está relacionado apenas ao 

bloco prático-técnico, ou seja, ao desenvolvimento de regras de resolução sem se 

preocupar com o desenvolvimento do bloco tecnológico-teórico. 

Para sintetizar as nossas análises vamos apresentar as tabelas referentes aos 

capítulos 3,4 e 5 do livro do 7º ano. Inicialmente, teremos a tabela referente ao capítulo 

3, na qual se inicia a resolução das equações. 

 

Tabela 6.8: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 3 – Equações. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologias e 

Teoria 

M. E.  

88-89 (T1) Entender a 

importância da resolução 

de problemas para os 

povos da antiguidade. 

(τ1) Compreensão do texto.  1º  

90-91 (T2) Entender o que é uma 

expressão algébrica 

 

(T3) Escrever uma 

expressão algébrica a 

partir de uma frase.  

(τ2) Identificar os conceitos a 

partir da definição. 

 

 (τ3) Substituir o valor 

desconhecido no texto por uma 

letra para escrever a frase em  

linguagem algébrica. 

Relação entre a 

linguagem retórica 

(língua materna) e a 

linguagem 

simbólica 

(linguagem 

algébrica). 

1º  
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91 Atividade: “Pense mais 

um pouco”  

(T4) Perceber o padrão. 

 

(T5) Transcrever para 

linguagem algébrica o 

padrão apresentado na 

tabela. 

 

(τ4) Perceber o padrão na 

aritmética. 

  

(τ5) Substituir os números que 

variam na tabela por letras 

para escrever a generalização 

do padrão. 

 

Relação da 

aritmética com a 

álgebra. (implícito) 

 

1º  

 

92-93 (T3) – (escrever expressão 

algébrica) 

(T6) Calcular o valor 

numérico de uma 

expressão algébrica dado 

um número. 

 

(τ3) 

 

 (τ6) Substituir a letra pelo 

valor numérico dado e resolver 

as operações. 

 2º  

 

1º  

 

95 (T7) Entender e identificar 

o que são termos 

semelhantes. 

(T8) Escrever os termos 

semelhantes a partir de 

relações em figuras 

geométricas. 

(τ2) (termos semelhantes). 

 

 

(τ8) Escrever em linguagem 

algébrica relações geométricas. 

 1º   

 

 

1º  

 

96-97 (T9) Somar termos 

semelhantes. 

 

 

(T3) – (escrever a 

expressão algébrica), (T6), 

(T8) 

(τ9) Usar as operações da 

aritmética para somar termos 

semelhantes (fator comum em 

evidência) 

(τ 3) 

(τ6), (τ8) 

 3º  

 

98-99 (T10) Reconhecer as 

equações 

(T11) Identificar o 1º e o 

2º membro de uma 

equação 

(T12) Escrever a equação a 

partir de dados em uma 

balança de dois pratos. 

(τ2) (conceito: equação). 

 

 

 

 

(τ12) Usar a ideia da balança 

para escrever a representação 

em linguagem algébrica. 

 

 

Conceito de 

equivalência 

(implícito) 

1º e 5º  

 

 

 

 

2º  

 

99-100 (T13) Verificar se o 

número dado é raiz da 

equação. 

 

(τ6) (raiz da equação) 

 

Entendimento da 

álgebra como 

aritmética 

generalizada 

(implícito). 

5º (T10). 

101-102 (T14) Determinar o 

conjunto universo e a 

solução de uma equação 

(T15) Identificar equações 

de 1º grau. 

(τ9) (conjunto universo, 

solução de equação e equação 

de 1º grua). 

 

 1º (T14) e 

(T15) 

102-103 (T16) Identificar equações 

equivalentes. 

 

 

(T17) Resolver equações 

com a técnica das 

balanças. 

 (τ16) Comparar os resultados 

(equações equivalentes 

possuem soluções iguais). 

 

(τ17) Usar a ideia da balança 

para resolver uma equação. 

 1º e 2º 

(T16). 

1º (T17)  
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104-105 (T17) Resolver equações 

com a técnica das 

balanças. 

(T18) Escrever equação a 

partir de um problema. 

(τ17)  

 

 

(τ3) (representar a frase do 

problema em linguagem 

algébrica). 

 1º  

 

 

5º  

 

106-108  (T18)  

(T19) Resolver equações 

usando a técnica: passa 

para um lado e para o 

outro invertendo a 

operação. 

(τ 3) 

(τ19) Simplificar a técnica da 

balança (passo para um lado e 

para o outro invertendo a 

operação) para resolver uma 

equação.  

  

 1º  

2º  

109-110 (T18) 

(T20) Resolver equações 

com parênteses.  

(τ 3) 

(τ20) Usar a propriedade 

distributiva para resolver 

equações com parênteses.  

 2º  

1º  

111-114 (T18) 

(T21) Resolver equações 

com frações. 

 (T22) Escrever equações a 

partir de figuras 

geométricas.  

(τ 3) 

 (τ17) 

 

(τ8)  

 2º  

1º  

2º  

115-121  

(T17), (T18), (T19), (T20), 

(T21) e (T22). 

 

 (τ3), (τ17), (τ19), (τ20) e (τ8). 

 3º e 5º 

122-126 Atividade: Exercícios 

complementares e testes 

(T17), (T18), (T19), (T20), 

(T21) e (T22). 

 

  

(τ3), (τ17), (τ19), (τ20) e (τ8). 

 6º  

 

Agora passaremos para o capítulo 4, o qual desenvolve as inequações. Podemos 

perceber que a estrutura das tarefas e das técnicas se apresentam da mesma maneira, 

inicia-se pelas definição de inequação (T24), depois, verifica-se quando um número é 

solução da inequação (T13i), para partir para as resoluções (T17i). Nessas resoluções o 

capítulo separa as inequações com parênteses (T20i)  e com números fracionários (T21i). 

Os problemas (T18i) e as relações com as figuras geométricas (T22i) também são 

desenvolvidas, mas o apelo é para a resolução, para o fazer. 

 

Tabela 6.9: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 4 – Inequações. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E. 

128-129 (T23) Entender o conceito 

de desigualdade 

 

 

(T24) Entender o conceito 

de inequação 

(τ23) Observar a desigualdade 

a partir da balança de dois 

pratos 

 

(τ6) (conceito: inequação) 

 1º  e 5º  

130-131 (T13i) Verificar se o  (τ6 )   1º  
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número dado é solução da 

inequação. 

 

(T22i) Escrever uma 

inequação a partir de 

relações geométricas.  

  

 

 

(τ 8)  

 

132-135 (T17i) Resolver uma 

inequação com o auxílio 

da balança de dois pratos. 

 

  (τ17i) Usar a ideia da balança 

para resolver a inequação.  

 

 

 

Conceito de 

equivalência. 

1º  

 

 

135-137 (T18i) Escrever uma 

inequação a partir de um 

problema. 

 

 (T22i)  

(T17i)  

  (τ3)  

 

 

 

(τ8)  

(τ17i)  

Relação da álgebra 

com a geometria. 

2º  

137-139 (T17i) (T18i) (T22i) 

  

(T21i) Resolver inequações 

com números fracionários 

 

(T20i) Resolver inequações 

com parênteses. 

(τ17i ), (τ3 ), (τ8 )  

 

(τ17i)  

 

 

(τ20i) Usar a propriedade 

distributiva para resolver 

inequações com parênteses 

 2º ou 3º  

140-141  

(T17i) (T18i) (T20i) (T21i) 

(T22i) 

(τ17i ), (τ3 ), (τ20i ), (τ8 )  

 

 6º  

 

Ao observarmos a tabela referente ao capítulo 5, vamos perceber uma ênfase nas 

tarefas relacionadas à resolução do sistema. Entre as páginas 147 e 149, vamos perceber 

o desenvolvimento do conceito de variável, mas esse desenvolvimento fica muito 

implícito nas atividades e ao introduzir os sistemas de equações, percebemos que essa 

ideia se perde e só será retomado no capítulo de funções no livro do 9º ano. 

 

Tabela 6.10: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 5 - Sistemas de equações. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologias e 

Teorias 

M. E. 

144-146 (T25) Compreender o que é par 

ordenado. 

(τ1), (τ2) (par 

ordenado)   

 1º  

146-147 (T26) Conhecer o plano cartesiano. 

 

 

(T27) Representar o par ordenado 

no plano cartesiano. 

(τ26) Visualizar o plano 

cartesiano na malha 

quadriculada. 

(τ27) Classificar os 

eixos para marcar o 

par ordenado. 

 1º e 2º  

147-149 (T28) Entender o que é uma 

equação de 1º grau com 2 

incógnitas. 

(T29) Perceber que uma equação 

(τ2) (equação de 1º 

grau com 2 

incógnitas). 

(τ6)  

Ideia intuitiva 

de variável. 

1º e 5º  

 

 

1º  
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de 1º grau com 2 incógnitas pode 

ter várias soluções. 

(T30) Verificar se o par ordenado é 

solução da equação. 

(T31) Calcular a solução de uma 

equação com 2 incógnitas dado o 

valor de uma. 

(T12e) Escrever uma equação de 1º 

grau com 2 incógnitas a partir da 

balança de dois pratos. 

(T18e) Escrever uma equação de 1º 

grau com 2 incógnitas a partir de 

problemas  

(T22e) Escrever uma equação de 1º 

grau com 2 incógnitas a partir de 

relações geométricas. 

 

 

(τ6)  

 

(τ6)  

 

 

(τ12) 

 

 

(τ3) 

 

 

(τ8) 

 

 

 2º  

 

2º  

 

 

1º e 3º  

 

 

2º  

 

 

2º  

150-151 (T32) Compreender que um 

sistema de equações é formado 

por duas equações de 1º grau com 

2 incógnitas 

(T33) Verificar se o par ordenado 

dado é solução do sistema. 

 (τ2) (sistemas de 

equações de 1º grau 

com 2 incógnitas) 

 

(τ33) Identificar que se 

o par ordenado é 

solução comum para 

as duas equações, 

então ele é solução do 

sistema. 

 4º  

152-156 (T17s) Resolver os sistemas de 

equações. 

(T12s) Escrever os sistemas de 

equações a partir de uma balança  

 (T18s) Escrever os sistemas a 

partir de problemas  

(T22s) Escrever os sistemas a partir 

de relações geométricas. 

(τ17s) Método da 

substituição 

(τ8) 

 

(τ3)  

 

(τ8) 

 

 1º   

 

2º  

 

2º  

 

3º  

156-159 (T12s), (T17s), (T18s), (T22s) (τ17a) Método da 

adição. 

(τ8), (τ3), (τ12) 

 1º  

161-163 (T12s), (T17s), (T18s), (T22s) (τ17s), (τ17a), (τ8), (τ3), 

(τ12) 

 2º e 6º  
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6.1.2. Análise do 8º ano 

 

 

O ensino de álgebra no livro do 8º ano compreende os capítulos 2, 3, 4 e 5. Os 

dois primeiros estão destinados ao cálculo algébrico; as operações com monômios e 

polinômios, os produtos notáveis e a fatoração. Os dois últimos são destinados às 

resoluções de equações fracionárias e literais e sistemas de equações de 1º grau com 2 

incógnitas. 

O livro do 8º ano é o que contém o maior número de procedimentos a serem 

aprendidos. Os dois primeiros capítulos desenvolvem o cálculo algébrico, assim, a 

variável nesses capítulos é utilizada para estudar as propriedades existentes nas 

estruturas algébricas. Percebemos nesses capítulos muitas tarefas e técnicas destinadas a 

desenvolver as habilidades com a linguagem algébrica relacionadas com o 

transformismo algébrico. Dessa maneira, as tarefas possuem dois grupos muito fortes: 

os das definições, como (T40), (T40p), (T51), (T52); e os das resoluções como (T43), (T44), 

(T46), (T47), (T50), (T53), (T55), (T57). As técnicas utilizadas são maneiras de resolver 

essas tarefas e, às vezes, buscam as justificativas na relação com a aritmética (τ42), (τ43) 

e (τ44), às vezes, com as propriedades das estruturas algébricas (τ46) (τ49), (τ53), (τ54) e 

(τ55) e, também, tenta justificativas pela geometria (τ50) e (τ58). Mas, sempre essas 

relações são apresentadas para o aluno e nunca auxiliam o aluno a descobri-las. Na 

sequência da apresentação dessas relações sempre aparece uma lista de exercícios para 

reforçar o que foi apresentado. 

 

Tabela 6.11: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 2 - Cálculo algébrico. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E. 

40-42 (T34) Identificar a 

diferença entre incógnita 

e variável 

(T2) 

(T35) Classificar as 

expressões algébricas em: 

racionais e irracionais. 

(T36) Classificar as 

expressões algébricas 

racionais em: inteiras e 

(τ1)  

 

 

(τ2)  

(τ2)   

 

 

(τ2)   

 

 

 1º  

 

2º  
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fracionárias. 

(T3) 

 

(τ3)   

43-45 (T6)  

(T37) Determinar o valor 

de uma variável para qual 

a expressão não possui 

valor numérico real. 

(T3) 

(T38) Resolver um 

problema que possui uma 

fórmula. 

(T3) Escrever uma 

expressão algébrica a 

partir de um problema. 

 

(τ6)   

(τ37)  Descobrir qual valor 

numérico anula o 

denominador. 

 

(τ3)    

(τ1),  (τ6)   

 

 

(τ1)  (τ3)   

 

Diferenciação entre 

incógnita e 

variável- 

implicitamente. 

1º  

 

2º  

 

46-49 (T39m) Identificar 

monômios. 

(T8m) Escrever monômios 

a partir de relações em 

figuras geométricas. 

 (T40) Identificar grau de 

um monômio. 

(T7) 

(T8) 

(τ2)   

 

(τ8)   

 

 

(τ2)   

 

(τ2)  

 (τ8)   

Relação da língua 

corrente com a 

linguagem 

algébrica. 

2º  

49-55  (T41) Resolver adição e 

subtração de monômios. 

(T42) Resolver 

multiplicação e divisão de 

monômios. 

 

(T43) Resolver potência de 

monômios. 

(T44) Resolver raiz 

quadrada de monômios. 

(T8m)   

(T3)   

(τ9)  

 

 (τ42) Relacionar com as 

operações de multiplicação,  

divisão e propriedades da 

potenciação da aritmética  

(τ43) Relacionar com a 

potência na aritmética. 

(τ44) Relaciona com a raiz 

quadrada na aritmética. 

(τ8)   

(τ3)   

Relação da 

aritmética com a 

álgebra. 

1º  

 

2º  

55 (T38) 

(T3) 

(T8m)  

(T41), (T42), (T43) e (T44) 

(τ1)  (τ6)   

(τ1)   (τ3)   

(τ8)   

(τ9),  (τ42), (τ43) e (τ44)   

 6º 

 

56-59 (T39p) Identificar 

polinômios. 

(T45) Identificar 

polinômio com uma só 

variável. 

(T40p) Identificar o grau 

de um polinômio. 

(T3p) Escrever o 

polinômio a partir de uma 

frase. 

(T8p) Escrever polinômio 

a partir de relações em 

figuras geométricas. 

(T6) 

(τ2)   

 

(τ2)   

 

 

(τ2)   

 

(τ3)   

 

 

(τ8)   

 

 

(τ6)   

 1º  

 

2º  

 

 

1º  

 

2º  

 

 

2º  

 

 

2º    

59-62 (T41p) Resolver adição e  (τ9)    3º  
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subtração de polinômios.  

  

 

  

63-68 (T46) Resolver 

multiplicação entre 

polinômio e monômio. 

(T47) Resolver 

multiplicação entre 

polinômios. 

(T48) Resolver divisão de 

polinômio por monômio. 

(T49) Resolver divisão de 

polinômio por polinômio. 

 

(T3p) 

(T8p) 

(τ46) Usar a propriedade 

distributiva. 

 

 (τ46)   

 

 

(τ46)   

 

(τ49) Utilizar o algoritmo da 

divisão entre dois números 

inteiros. 

 (τ3)   

(τ8)   

 2º  

 

 

2º 

 

 

2º 

 

2º 

 

 

2º  

2º  

69-72  (T3p) 

(T8p) 

(T6) 

(T41p) 

(T46), (T47), (T48), (T49) 

 (τ3)   

 (τ8)   

(τ6)   

(τ9)   

(τ46), (τ46), (τ46), (τ49)   

 6º  

 

 

Tabela 6.12: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 3 - Produtos notáveis e 

fatoração. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E. 

74-83 (T50) Resolver os produtos 

notáveis: (a + b)
2
, (a – b)

2
, 

(a + b).(a – b), (a + b)
3
 e 

(a – b)
3
.     

 

(T3p) 

(T8p)  

(T9) 

(T18) 

(T22) 

(τ50) Relacionar os produtos 

notáveis com soma de áreas 

de quadrados e retângulos, 

(τ46) e (τ9). 

 

 (τ3)   

(τ8)   

(τ9)   

(τ3)   

(τ8)   

 2º  

 

5º 

83-93  (T51) Entender o que é 

fatoração de números. 

 (T52) Entender o que é 

fatoração de polinômios. 

(T53) Resolver a fatoração 

de polinômios (colocar o 

fator comum em 

evidência). 

(T54) Resolver a fatoração 

de polinômios 

(agrupamento). 

 

 (T55) Resolver a 

fatoração de polinômios 

(diferença de dois 

quadrados). 

(T56) Resolver a fatoração 

(τ2)   

 

(τ2)   

 

(τ53)  Colocar o fator comum 

em evidência. 

 

 

(τ54) resolução de 

agrupamento (agrupar os 

termos para colocar o fator 

comum em evidência) 

(τ55) Relacionar o polinômio 

com o produto notável de 

(a+b).(a – b). 

 

(τ56) Relacionar com o 

 1º  

 

1º  

 

1º  

 

 

 

1º  

 

 

 

1º e 5º 

 

 

  

1º e 5º 
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de polinômios ( trinômio 

quadrado perfeito). 

(T57) Resolver a fatoração 

de polinômios (da 

diferença e da soma de 

dois quadrados – (a
3
 – b

3
) 

e (a
3
+b

3
)). 

(T3f) Escrever o produto 

de polinômio a partir de 

uma frase. 

(T58) Escrever a forma 

fatorada de um polinômio 

a partir de relações dadas 

em figuras geométricas. 

 

(T6)  

produto notável (a + b)
2
 e (a 

– b )
2
.     

(τ57) Relacionar com os 

produtos notáveis 

(a-b).(a
2
 + ab+b

2
) e  

(a+b).(a
2
 – ab+ b

2
). 

 

(τ3)   

 

 

(τ8)   

(τ58) Relacionar a forma 

fatorada de polinômios com a 

soma de áreas de quadrados e 

retângulos. 

(τ6)    

 

  

1º e 5º 

 

 

 

 

2º  

 

 

2º  

 

 

 

 

2º  

93-95  (T51), (T52), (T53) 

(T54), (T55), (T56), (T57),  

(T58), (T3p), (T8p),  

(T9) e (T6)  

(τ2), (τ53),   

(τ54), (τ55), (τ56), (τ57),   

(τ58), (τ3), (τ8),   

(τ9) e (τ6)   

 6º  

 

Nos capítulos 4 e 5, encontramos uma retomada das resoluções de equações e de 

sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas. Nesses capítulos, aparecem 

problemas, mas a ênfase continua sendo a mesma iniciada no livro anterior. A 

preocupação em compartimentar cada estratégia de resolução é muito bem delimitada. 

Como podemos perceber na tabela 6.13, o capítulo é destinado ao ensino de equações 

fracionárias e literais. Para isso, ele prepara o ambiente do aluno para compreender 

todas as operações referentes às frações algébricas (T61), (T62), (T63), (T64), (T65) e (T66), 

para depois introduzir o conceito de equações fracionárias  (T67) e refazer todas as 

tarefas agora para as equações (T17f). Devido a essas tarefas, as técnicas utilizam todo o 

cálculo algébrico desenvolvido nos capítulos anteriores para a resolução das frações 

algébricas e das equações fracionárias, como exemplos, temos: (τ42), (τ61), (τ62), (τ63), 

(τ64), (τ65) e (τ66). As equações literais são apresentadas também como um tipo de 

equação. 

 

Tabela 6.13: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 4 - Frações algébricas, 

equações fracionárias e equações literais. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E. 

97-101 (T59) Identificar uma 

fração algébrica. 

(T60) Identificar quais 

valores reais que não 

representam uma fração 

algébrica. 

(τ2)  

 

(τ60) Descobrir qual o 

número real que anula o 

denominador. 

 

 1º  
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(T61) Simplificar uma 

fração algébrica. 

 

 

 

 (T3) (fração algébrica)  

(τ42) dividindo monômios. 

(τ61) fatorando os polinômios 

e simplificando-os. Usando: 

(τ53), (τ54), (τ55), (τ56) e (τ42). 

(τ3)    

101-108 (T62) Reduzir as frações 

algébricas ao mesmo 

denominador. 

(T63) Resolver adição de 

frações algébricas. 

 

(T64) Resolver as 

multiplicação de frações 

algébricas. 

(T65) Resolver a divisão 

de frações algébricas. 

 

(T66) Resolver a 

potenciação de frações 

algébricas. 

(τ62) Encontrar as frações 

equivalentes que tenham o 

mesmo denominador. 

(τ63) Somar os numeradores e 

conservar o denominador 

comum. 

(τ64) Multiplicar os 

numeradores e multiplicar os 

denominadores. 

(τ65) Multiplicar a primeira 

fração pelo inverso da 

segunda. 

(τ66) Elevar o numerador e o 

denominador à potência 

indicada.  

 1º 

 

2º 

 

108-112 (T67) Identificar uma 

equação fracionária. 

(T14)  (conjunto universo) 

(T60) Identificar quais 

valores reais que não 

representam uma fração 

algébrica. 

 

(T17f) Resolver uma 

equação fracionária. 

(T18)  

(T19)   

(τ2)  

 

(τ2)   

(τ60) Descobrir qual o 

número real que anula o 

denominador. 

 

(τ61), (τ62) e (τ63). 

 

 

(τ3)    

(τ19)    

 2º  

113-115 (T68) Identificar equação 

literal 

(T17L) Resolver equações 

literais 

 

(T22) 

(T18)  

 

(τ2)   

 

 (τ19)   

(τ17L) Trabalhar como se o 

parâmetro fosse um número. 

(τ8)   

(τ3)   

 

 1º 

 

2º 

 

116-117 (T61), (T60),  (T17f)  

(T18)  

(T19)  

(T68), (T17L)  

(τ61), (τ60), (τ62), (τ63),   

 (τ3)   

(τ19)   

(τ17L)   

 2º 

 

6º  

 

Nesse capítulo, mais uma vez, podemos perceber a ênfase na resolução. As 

técnicas são direcionadas para a resolução do sistema (τ17s), (τ17a), (τ17g) e toda a 

estrutura do capítulo leva ao desenvolvimento dessas técnicas. Um ponto importante é 

que se inicia uma observação dos gráficos para encontrar qual o tipo de solução do 
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sistema, para isso, é necessário desenvolver a técnica que resolva o sistema de forma 

gráfica (τ17g), mas que se observe essa resolução para encontrar a solução (τ69). 

 

Tabela 6.14: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 5 – Sistemas de equações do 

1º grau com duas incógnitas. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E. 

120-124 (T32) (compreender 

sistemas). 

(T17s) (resolver sistemas). 

 

(τ2)    

 

(τ17s)   

(τ17a)    

 2º  

125-126 (T32f) Identificar um 

sistema de equações 

fracionárias. 

(T17sf) Resolver um 

sistema de equações 

fracionárias. 

 

(T18s)  

(T22s) 

(τ2)    

 

 

(τ17s)   

(τ62), (τ63)  

 

 

(τ3)   

 (τ8)    

 2º  

127-133 (T26) (conhecer plano 

cartesiano). 

(T27)  

(T33) 

(T17s)  

 

(τ26)    

 

(τ27)   

(τ33)   

 (τ17g) Construir as retas e 

encontrar o ponto de 

intersecção. O ponto de 

intersecção é solução do 

sistema.  

 2º  

 

3º 

134-138 (T69) Classificação de um 

sistema em: determinado, 

impossível e 

indeterminado. 

(T70) Identificar quando 

um sistema é 

determinado: uma única 

solução. 

(T71) Identificar quando 

um sistema é impossível: 

não apresenta solução. 

 

(T72) Identificar quando 

um sistema é 

indeterminado: tem 

infinitas soluções. 

(τ2)    

(τ69) Construir as retas das 

equações e observar a 

posição delas.  

Retas concorrentes: 1 

solução. 

Retas paralelas: não tem 

solução. 

Retas coincidentes: infinitas 

soluções. 

 

 

Resolução de sistemas: (τ17s), 

(τ17a) e (τ17g).   

 

  

 

 1º  

 

5º 

138-140 (T17s),  

(T17sf), 

(T18s)  

(T22s) 

(τ17s), (τ17a), (τ17g),  

(τ62), (τ63), (τ69),  

(τ3)   

(τ8)   

 2º  

 

6º  
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Como percebemos, o livro possui uma ênfase nas técnicas destinadas à 

resolução. Devido a essa estrutura, encontramos uma ênfase nos 1º, 2º e 5º momentos de 

estudos, pois não existe um aprimoramento, ou a possibilidade de desenvolver técnicas 

novas (3º) ou uma justificativa dessa técnica (4º momento). As atividades têm uma 

característica de repetição. O 5º momento aparece muito, pois a coleção possui a 

estrutura de sempre institucionalizar todas as definições e conceitos. 

O momento de avaliação no livro pode ser contemplado pela última seção de 

exercícios complementares e testes, nos quais o autor refaz os exercícios de acordo com 

cada seção apresentada no desenrolar dos capítulos com o objetivo de sintetizar tudo o 

que foi trabalhado. 

 

 

6.1.3. Análise do 9º ano 

 

O livro do 9º ano finaliza o ensino de álgebra no Ensino Fundamental. Para esse 

fim, são destinados dois capítulos: um para falar da equação de 2º grau e o outro para as 

funções. 

No capítulo 2, destinado ao estudo da equação de 2º grau, continua a ênfase nas 

resoluções. As tarefas estão destinadas a definir as equações (T73), (T74), (T79) e (T88), a 

verificar quando um número é raiz da equação (T82), e a resolver as equações de 2º grau 

(T75), (T76), (T77), (T78), (T80). (T81) (T84), (T87), (T89) e (T90). Em relação às técnicas, o 

predomínio está mais nas maneiras de resolver cada tipo de equação de 2º grau (τ75), 

(τ76), (τ19), (τ78q), (τ78b), (τ87), (τ88), (τ89), (τ90). Devido a esse fato, podemos verificar na 

tabela 6.15 que existe um predomínio dos 1º, 2º e 5º momentos de estudos. 

 

Tabela 6.15: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 2 - Equações do 2º grau. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E. 

47-49 (T73) Identificar equação 

de 2º grau. 

(T74) Classificar uma 

equação de 2º grau em 

completa ou incompleta. 

(T18) 

(T22)  

(τ2)   

 

(τ2)   

 

 

 (τ3)   

(τ8)   

 1º  

49-50 (T13)  (τ6)    2º  

50-55 (T75) Resolver equação do (τ75) Fatorar a equação e usar  1º  
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2º grau do tipo ax
2
 + bx = 

0. 

(T76) Resolver equação do 

2º grau do tipo (ax + b)
2
 = 

0. 

 (T77) Resolver equação 

do 2º grau do tipo ax
2
 + c 

= 0. 

 (T18)  

(T22) 

a propriedade (se a.b=0, 

então a=0 ou b=0). 

(τ76) Fatorar a equação e usar 

a regra da potência (se (a+b)
2
 

= 0 então (a+b) = 0). 

 (τ19)  

 

 

(τ3)   

(τ22)   

 

2º  

55-58 (T78) Resolver equação do 

2º grau completa. 

 (T18)  

(T22)  

(τ78q) Resolver pelo método 

de completar quadrados. 

(τ3)   

(τ22)   

 1º  

59-62 (T78) Resolver equação do 

2º grau completa. 

 (T21)  

(T20)  

(T18) 

(T22)  

(τ78b) Utilizar a fórmula de 

Bhaskara. 

(τ17)   

(τ20)   

(τ3)   

(τ8)   

 1º  

 

2º  

63-64 (T79) Identificar as 

equações literais do 2º 

grau. 

(T80) Resolver as 

equações literais do 2º 

grau. 

 

(T81) Resolver as 

equações literais do 2º 

grau com parênteses. 

(τ2)   

 

 

(τ80) Trabalhar como se o 

parâmetro fosse um número 

real e resolver as operações 

indicadas. 

(τ80) 

 2º  

64-65 (T75), (T76), (T77), 

(T78)  

(T80), (T81),  

(T18)  

(T20) 

(T21)  

(T22)  

(τ75), (τ76), (τ19),   

(τ78q), (τ78b)   

(τ80)   

(τ3)   

(τ20)   

(τ17)   

(τ8)   

 2º  

 

6º  

65-67 (T82) Estudar as raízes da 

equação de 2º grau 

(ax
2
+bx+c=0). 

(τ82) Relacionar a quantidade 

de raízes pelo valor do 

discriminante (Δ= b
2
 - 4ac).  

 5º  

67-70 (T83) Determinar a soma e 

o produto das raízes de 

uma equação de 2º grau 

(Relações de Girard). 

(T84) Resolver uma 

equação de 2º grau com as 

Relações de Girard.  

(τ83) Definir os valores a 

partir da fórmula de 

Bhaskara. 

 

(τ84) Encontrar as Raízes 

através das Relações e 

Girard.  

 1º  

70-72 (T85) Escrever uma 

equação de 2º grau 

conhecendo as raízes. 

(T86) Escrever a forma 

fatorada da equação de 2º 

grau. 

(T61)  

(τ85) Usando a equação x
2
–

Sx+P=0, sendo S a soma das 

raízes e P o produto. 

(τ86) Escrever a forma 

fatorada do trinômio como 

a.(x – x1).(x - x2). 

(τ61)  

 1º  

 

5º 

 

 



224 
 

73 (T82), (T84), 

(T85), (T86)  

(T61)  

(τ82), (τ84),   

(τ85), (τ86)   

(τ61)   

 2º  

 

6º  

74-75 (T61)  

(T87) Resolver equação 

fracionária do 2º grau. 

 

 

 

(T18)  

(τ62), (τ63) (τ61)  

(τ87) Resolver as equações de 

2º grau usando a técnica mais 

apropriada: (τ75), (τ76), (τ19), 

(τ78q), (τ78b), (τ84)   

 

(τ3)  

 2º   

76-78 (T88) Identificar uma 

equação biquadrada. 

(T89) Resolução da 

equação biquadrada. 

 

 

 

(T18), (T22)  

(τ2)   

 

(τ89) Substituir x
2
 = y 

(τ87) Resolver a equação de 

2º grau usando a técnica mais 

apropriada. 

 

(τ3), (τ8)   

 1º  

5º    

 

78-81 (T90) Resolução de uma 

equação irracional de 2º 

grau. 

(τ90) Elevar os dois lados da 

equação com uma potência 

conveniente para se tenha 

uma equação racional. 

(τ17) ou (τ87)  

 1º  

 

2º    

 

82-84 (T91) Resolver sistemas de 

equações de 2º grau. 

(T18s)  

(T22s)  

(τ17s), (τ17a), (τ87)  

 

(τ3)   

(τ8)   

 2º  

84-87 (T87)  

 (T89) (T90)  

(T91) 

(T18), (T22)  

(τ87)   

(τ89), (τ90), (τ17)   

(τ17s), (τ17a)   

(τ3), (τ8)   

 6º 

 

No capítulo que segue, encontramos as tarefas que desenvolvem o conceito de 

função. A proposta do livro foi iniciar o desenvolvimento da ideia de função buscando 

sempre definir com rigor matemático cada conceito utilizado. Para isso, buscou-se o 

auxílio nos diagramas para definir os conjuntos domínio, contradomínio e imagem de 

uma função (T95) e (T96), também, preocupou-se em definir cada função (T92), seja ela 

de 1º (T101), seja de 2º grau (T113). e, ainda, em reconhecer quando um gráfico 

representa uma função ou não (T100).  

A partir dessas definições, o capítulo deu ênfase à construção dos gráficos (T98), 

(T115), e o significado de cada ponto específico dos gráficos (T99), (T117) e (T119). Com 

isso, encontramos técnicas destinadas à construção dos gráficos (τ98t), (τ98g), (τ115v), 

(τ115t). Mas, em especial, encontramos muitas técnicas relacionadas a observar os 

gráficos para encontrar o lugar de cada ponto específico (τ99), (τ108), (τ110), (τ117), (τ119). 

Esse é o único momento do ensino de álgebra em que habilidades como a observação e 

a percepção estão sendo desenvolvidas.  
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Nesse processo de construção e leitura dos gráficos, houve a possibilidade de 

uma técnica auxiliar no desenvolvimento da outra. Como exemplo, selecionamos o 

processo de construção do gráfico de uma função de 2º grau. No primeiro momento em 

que esse assunto aparece (páginas 108 até 110) a construção foi realizada com as 

técnicas desenvolvidas para a construção do gráfico de uma função de 1º grau (τ98t), 

(τ98g). Depois disso, o capítulo desenvolve os conceitos de raízes e vértice da parábola e 

formas de calcular esses pontos, então, devido a essas técnicas, nas páginas 116 e 117, o 

autor apresenta novas técnicas (τ115v), (τ115t), para construir um gráfico de função de 2º 

grau. Para isso, utiliza o cálculo do vértice desenvolvido. Mas, a elaboração de uma 

nova técnica para resolver a mesma tarefa só apareceu devido à progressão do conteúdo 

e não das habilidades ou pelo desenvolvimento de uma forma de pensar e elaborar 

novas técnicas, como podemos perceber na tabela 6.16: 

 

Tabela 6.16: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 3 – Funções. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E. 

89-91 (T92) Identificar a 

definição de função. 

 

 

(T93) Escrever a função 

em linguagem algébrica 

descrita em problemas. 

 

(T94) Calcular o valor de 

uma grandeza dado o 

valor real da outra. 

(τ2)  

(τ92) Utilizar situações do 

cotidiano para exemplificar a 

ideia de função 

(τ93) Escrever em linguagem 

algébrica a generalização 

entre as duas grandezas 

explicitadas no texto. 

(τ6)  

Relação de 

interdependência 

entre duas 

grandezas. 

1º  

 

 

5º 

 

 

91-94 (T95) Identificar o 

domínio, contradomínio e 

imagem de uma função. 

(T96) Representar 

domínio, contradomínio e 

imagem de uma função 

 

(T97) Calcular o valor do 

domínio ou da imagem de 

uma função de 1º grau 

sendo dado o valor da 

outra coordenada. 

 (T18), (T22)  

(τ2)   

 

 

(τ96) Utilizar diagramas para 

representar o domínio e o 

contradomínio em forma de 

conjuntos. 

(τ6)  

 

 

 

 

(τ3), (τ8)  

 1º  

 

 

 

 

 

 

1º  

 

2º 

 

 

95-98 (T98) Construir gráfico de 

função de 1º grau. 

 

 

 

 

(τ98t) Representar alguns 

pares ordenados em uma 

tabela. 

(τ98g) Escrever esses pontos 

no plano cartesiano e traçar a 

reta. 

 1º  

 

 

  



226 
 

(T99) Identificar o zero da 

função. 

(T100) Reconhecer quando 

o gráfico representa uma 

função. 

(τ99) Observar no gráfico o 

ponto que cruza o eixo dos x. 

(τ100) Observar no gráfico a 

definição de função.   

98-100 (T101) Identificar uma 

função de 1º grau (f(x) = 

ax +b) e os seus 

coeficientes a e b. 

(T102) Escrever a 

expressão algébrica da 

função de 1º grau sendo 

dados os coeficientes a e 

b. 

(T97)  

(T22F) Escrever a função a 

partir de relações em 

figuras geométricas. 

(T103) Resolver uma 

situação-problema. 

 

(T104) Resolver um 

problema com fórmula. 

(τ2)   

 

 

 

(τ102) Utilizando a definição 

de função de 1º grau. 

 

 

 

(τ6)  

(τ8)   

 

 

(τ103) Escrever a 

generalização da regra em 

forma de função. 

(τ2)   

(τ6)  

 1º 

 

 

 

1º 

2º  

 

 

 

1º 

2º 

 

 

1º 

 

 

2º  

100-103 (T98)  

(T99)  

 

(T105) Calcular o zero da 

função. 

 

(T106) Representar o zero 

da função no esboço de 

um gráfico. 

(T107) Determinar quando 

o gráfico da função de 1º 

grau é crescente ou 

decrescente. 

(T108) Identificar as 

coordenadas de um ponto 

no gráfico de uma função. 

(T109) Escrever a função 

do tipo f(x) = ax, dado um 

par ordenado. 

 

(T100)  

(T110) Reconhecer o 

gráfico de uma função de 

1º grau. 

 

(T111) Escrever a 

expressão da função de 1º 

grau a partir do gráfico. 

(τ98t), (τ98g)  

(τ99)  

 

(τ105) Algebricamente fazer 

f(x)=0 para encontrar o zero 

da função. 

(τ106) Construir um esboço do 

gráfico com o zero da 

função. 

(τ107) Relacionar a inclinação 

da reta com o coeficiente a 

da função f(x)=ax +b. 

 

(τ108) Observar o gráfico da 

função para identificar 

pontos no gráfico. 

 

(τ109) Substituir o valor do 

par ordenado dado na função 

para encontrar o coeficiente 

a. 

(τ100)  

(τ110) Observar no gráfico a 

definição de função. (1º grau)  

 

(τ111) Retirar do gráfico um 

par ordenado e o coeficiente 

linear para escrever a função 

f(x) = ax +b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  

 

 

2º  

 

 

2º  

 

 

1º  

 

 

 

2º  

 

 

1º  

 

 

 

2º  

2º 

 

 

1º 

 

 

104-105 (T112) Estudar o sinal de 

uma função de 1º grau 

através da inclinação do 

(τ106), (τ107)  

(τ112) Observar o gráfico para 

estudar o sinal da função.  

 1º  
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gráfico. 

105-106 (T93)  

(T96), (T97), 

(T98) 

(T105), (T106), (T107),  

(T108), (T109), (T111) 

(T112)  

(T22F)  

(T104) 

(τ93)   

(τ96), (τ6)   

(τ98t), (τ98g)  

(τ105), (τ106), (τ107),   

(τ108), (τ109), (τ111)   

(τ112)  

(τ8)   

(τ6)    

 2º  

 

6º 

 

 

107 (T113) Identificar uma 

função de 2º grau 

(f(x)=ax
2
+bx+c, com a ≠ 

0) e os seus coeficientes a, 

b e c. 

(T114) Calcular o valor do 

domínio ou da imagem de 

uma função de 2º grau 

sendo dado o valor da 

outra coordenada. 

(T22F)  

(τ2)   

 

 

 

 

(τ6)  

 

 

 

 

 (τ8)   

 1º  

 

 

 

108-110 (T115) Construir o gráfico 

de uma função de 2º grau. 

(T116) Identificar que o 

gráfico é uma parábola. 

(T117) Identificar o vértice 

da parábola. 

(T118) Verificar se um 

ponto é raiz da função. 

(T119) Identificar as raízes 

no gráfico. 

(T120) Determinar a 

concavidade de uma 

parábola. 

(τ2), (τ98t), (τ98g)  

 

 (τ116) Observar que o gráfico 

é uma parábola.  

(τ117) Observar o vértice em 

uma parábola.  

(τ6)  

 

(τ119) Observar no gráfico as 

raízes da função. 

(τ120) Relacionar a 

concavidade com o sinal do 

coeficiente a da função de 2º 

grau.  

 1º  

 

 

5º  

110-113 (T121) Construir o esboço 

do gráfico de uma função 

de 2º grau. 

(T122) Identificar todas as 

possibilidades de gráficos 

numa função de 2º grau. 

(τ121) Construir o gráfico só 

com o eixo x. 

 

(τ122) Relacionar quantidade 

de raízes (valor do 

discriminante Δ) com o sinal 

do coeficiente a.  

 1º  

 

5º  

 

 

113-116 (T123) Determinar as 

coordenadas do vértice da 

parábola. 

 

(T124) Determinar os 

pontos de máximo e 

mínimo da função de 2º 

grau. 

(T125) Encontrar o ponto 

de máximo ou o ponto de 

mínimo em situações 

contextualizadas. 

(τ123) Considerar que a 

coordenada x do vértice da 

parábola é o ponto médio das 

raízes. 

(τ124) Relacionar o sinal do 

coeficiente a com o ponto de 

máximo ou de mínimo. 

 

(τ2)  

(τ125) Utilizar a função escrita 

no problema para construir o 

gráfico e encontrar o ponto 

de máximo ou de mínimo.  

 1º  

 

2º 

 

5º  

 

116-117 (T115)  (τ115v) Calcular o valor do  2º 
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vértice com a técnica (τ124).   

(τ115t) Construir uma tabela 

com pontos pertencentes à 

função a partir do valor da 

coordenada x do vértice.  

 

 

3º 

 

 

118-120 (T126) Estudar o sinal da 

função de 2º grau. 

(τ121), (τ122) e (τ112)   1º  

 

5º 

120-123 (T114)  

(T22F) 

(T115)  

(T123), (T124), (T125)  

(T126) 

(τ6)   

(τ8)   

(τ115v), (τ115t)   

(τ123), (τ124), (τ125)   

(τ121), (τ122), (τ112)   

 2º 

 

 

6º 

 

 

Em relação aos momentos de estudo, continuamos com o mesmo padrão dos 

capítulos anteriores, ou seja, a predominância do 1º, 2º, 5º e 6º e o pouco 

desenvolvimento dos 3º e 4º momentos de estudos. Além disso, vale destacar que a 

maneira como o ensino de funções foi desenvolvido neste livro é muito semelhante à 

desenvolvida pelo Ensino Médio
19

. Assim, estamos trazendo o estudo de função da 

instituição do Ensino Médio IEM para a instituição do Ensino Fundamental IEF. Com 

isso, podemos questionar se não existiria uma didatização mais adequada para essa faixa 

etária com o intuito de desenvolver a ideia de função para ela ser institucionalizada no 

ensino médio?  

Nesses dois capítulos, percebemos a quantidade de tarefas pedidas. 

Questionamos se há a necessidade de desenvolver todos esses conceitos em apenas dois 

capítulos, mais que isso, interrogamos se há a necessidade de desenvolver todos esses 

conteúdos no Ensino Fundamental, principalmente, em relação ao estudo de funções, 

que será discutido no Ensino Médio com maior aprofundamento. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
19

 Podemos encontrar uma didatização tradicional para o ensino de funções para o ensino médio no livro: 

Iezzi, G. & Murakami, C.. Fundamentos de Matemática Elementar, 1: Conjuntos, funções, 7ª edição, São 

Paulo: Atual, 1993. 
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6.1.4. Análise da Coleção 

 

 

Com essas análises, percebemos que a estrutura desenvolvida nos três livros 

segue o mesmo percurso. O livro possui uma programabilidade relacionada aos 

conteúdos a serem aprendidos. Para isso, a organização de cada capítulo desenvolve 

tarefas que, primeiro, expõem os conceitos e as definições para, depois, executar as 

resoluções. As tarefas relacionadas a resolverem problemas sempre aparecem, mas com 

o intuito de treinar a resolução aprendida. Com essa estrutura, percebemos que existe 

um predomínio da técnica. O percurso de didatização para o ensino de álgebra dessa 

coleção está direcionado para a realização das técnicas. Assim, o ensino de álgebra está 

estruturado para ensinar procedimentos de resoluções, estando mais direcionado para o 

ato de “fazer” em detrimento do ato de compreender o “como” ou de pensar no “porque 

fazer”.  

A coleção possui muitos problemas, mas todos refletem a técnica trabalhada. Por 

isso, existem muitas tarefas (T18) e (T22) ao longo dos livros, mas não tem um 

direcionamento para a resolução de problemas. 

Ao longo dos três anos aparecem poucas técnicas para observar, visualizar, 

generalizar, essas noções acabaram implícitas nas atividades. Pouco se usou a maneira 

de pensar para realizar as técnicas, dessa forma, percebemos que o pensamento 

algébrico parece não ser objeto de ensino desse livro.  

Essa didatização está muito apoiada na maneira como os especialistas divulgam 

o seu conhecimento. Temos que questionar se essa é a melhor didatização para quem 

está aprendendo o assunto. Podemos nos perguntar se aprendemos os conceitos da 

mesma maneira com que os especialistas expõem os conhecimentos entre os seus pares. 

Se a resposta for não, então, precisamos encontrar didatizações próprias para cada faixa 

etária que auxiliem na compreensão dos significados dos conceitos aprendidos. Por isso, 

acreditamos que favorecer a construção do pensamento algébrico seja uma didatização 

possível para alcançar esse objetivo. 
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6.2. Matemática – Imenes & Lellis  

 

 

Essa coleção, como já vimos, desenvolve o ensino formal de álgebra a partir do 

capítulo 13 do 6º ano. Para a nossa análise então, acompanhamos o percurso do ensino 

de álgebra estipulado pelos autores. 

Para apresentar essas análises, sintetizamos o nosso trabalho nas tabelas com 5 

colunas, assim como na coleção anterior. A numeração é muito parecida com a usada na 

coleção anterior. As tarefas são numeradas na ordem em que elas aparecem, as técnicas 

recebem a mesma numeração da tarefa relacionada. Quando a tarefa é repetida, 

repetimos a sua numeração e, quando uma determinada tarefa utiliza uma técnica 

desenvolvida anteriormente, colocamos na técnica a numeração anterior. Em alguns 

casos, desenvolve-se mais de uma técnica para a mesma tarefa, nesses casos, 

colocaremos nas técnicas a mesma numeração que a tarefa com uma letra maiúscula 

junto para identificarmos que existe mais de uma técnica. 

As tecnologias e teorias recebem uma numeração própria, pois elas são 

desenvolvidas para um conjunto de tarefas e técnicas e em vários momentos. Para 

identificar o momento de estudo da tarefa colocamos apenas o número. 

 

 

6.2.1. Análise do 6º ano  

 

 

O ensino formal de álgebra é iniciado no capítulo 13 desse livro. O objetivo do 

capítulo é observar o padrão existente em cada caso particular e iniciar o processo de 

percepção da regularidade (θ1) e escrevê-la em linguagem algébrica (θ2). Para alcançar 

esse objetivo, o texto apresenta as tarefas (T1), (T2), (T3) e (T4) que mostram casos, nos 

quais existe um padrão numérico ou geométrico e que ele pode ser observado com as 

técnicas (τ1) e (τ2). Aqui temos o 1° momento de estudo com os padrões numéricos ou 

geométricos. 
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Como um 2º momento de estudo, o capítulo apresenta as tarefas (T5), (T6) e (T7), 

nas quais auxiliam o aluno a escrever as generalizações numéricas ou geométricas em 

linguagem algébrica usando a técnica (τ5). Assim, os alunos podem relacionar a 

linguagem algébrica com as outras linguagens percebendo como a expressão algébrica 

pode representar o contexto (θ2). 

Para finalizar, a coleção apresenta como penúltima seção, desse e de todos os 

outros capítulos, um texto com um resumo de todas as definições e conceitos 

apresentados no capítulo, temos aqui o momento da institucionalização (5º) desses 

conceitos e, como última seção, um conjunto de testes intitulados “Supertestes”, nos 

quais são realizados testes relacionados com as tarefas desenvolvidas. Essa seção tanto 

pode representar um 2º momento quanto pode ser um momento de avaliação (6º), isso 

dependerá muito do direcionamento da seção feita pelo professor. Verificamos essa 

análise na seguinte tabela: 

 

Tabela 6.17: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 13  – Generalizações. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

253-

256 

(T1) Descobrir qual é a 

unidade dos números 

resultantes do cálculo de 

potências de bases 4, 5, 6 

e 9. 

(T2) Generalizar a relação 

entre o número de faixas 

existentes entre retas 

paralelas e a quantidade 

dessas retas. 

(T3) Relacionar a 

quantidade de cadeiras e 

mesas quando essas 

mesas estão unidas 

formando uma fila. 

(T4) Relacionar o 

números de lados visíveis 

de cubos em uma pilha de 

cubos. 

(τ1) Cálculo de potência e 

observação dos resultados. 

 

 

 

(τ2) Observar os desenhos 

para estabelecer as relações. 

 

 

 

(τ2) 

 

 

 

 

(τ2) 

(θ1) Percepção da 

regularidade  

 

(Θ1) Relação entre duas 

grandezas que variam. 

1º  

257-

260 

(T5) Escrever em 

linguagem matemática as 

operações descritas em 

língua corrente (metade, 

dobro, etc.). 

 

(T6) Escrever em 

linguagem matemática as 

relações geométricas 

(perímetros, áreas). 

(T7) Escrever em 

(τ5) Substituir os valores 

desconhecidos e as operações 

por letras e símbolos, 

respectivamente para 

escrever a frase em 

linguagem algébrica. 

(τ5) 

 

 

 

(τ5) 

(θ2) Relação da língua 

corrente com a 

linguagem algébrica.  

 

(Θ2) A álgebra como 

generalização da 

aritmética. 

1º e 2º  
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linguagem matemática a 

generalização das 

operações aritméticas 

(média aritmética). 

261-

262 

(T8) Ler o texto que 

resume todos os conceitos 

estudados. 

(τ8) Leitura e interpretação 

do texto e exemplos. 

 5º  

262 (T9) Resolver os 

Supertestes. 

(τ9) Resolver os testes 

utilizando as técnicas 

desenvolvidas no capítulo.  

 6º  

  

Ao longo desse capítulo, as tecnologias (θ1) e (θ2) e, as teorias (Θ1) e (Θ2), estão 

desenvolvidas de maneira implícita. Com o desenvolvimento intuitivo da teoria (Θ1) 

conseguimos perceber que o conceito de variável também está sendo desenvolvido de 

maneira intuitiva. A álgebra como generalização da aritmética está desenvolvida em 

casos particulares e de maneira intuitiva, essa relação ainda não está sendo verbalizada 

nas atividades. 

 

 

6.2.2. Análise do 7º ano  

 

 

O ensino de álgebra no 7º ano é desenvolvido nos capítulos 3, 10 e 11. O 

capítulo 3 retoma a ideia de perceber os padrões numéricos desenvolvidos no capítulo 

13 do 6º ano e, com isso, encontrar e escrever em linguagem algébrica a generalização. 

O capítulo 10 continua a desenvolver a escrita da linguagem algébrica percebendo as 

generalizações existentes em relações aritméticas e em relações geométricas. O objetivo 

do capítulo é mostrar a importância do uso das letras na matemática. O capítulo 11 

apresenta as equações e suas resoluções. Em todos os capítulos, os conteúdos 

matemáticos são desenvolvidos com o auxílio da resolução de problemas e dando 

ênfase na relação da língua corrente com a linguagem algébrica. 

O capítulo 3 retoma a discussão dos padrões numéricos e geométricos 

desenvolvidos no ano anterior. Para isso, as tarefas deste capítulo estão relacionadas 

com a percepção de regularidades existentes em cada caso, como: no calendário (T12), 

na quantidade de arestas, faces e vértices de pirâmides com bases distintas (T13), nas 

regras de divisibilidade (T14), na soma de números consecutivos (T15) e (T16) e nos 
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problemas de contagem (T17). Para cada caso, as técnicas desenvolvidas estão 

relacionadas com o contexto para perceber o padrão existente. Em cada tarefa existe a 

intenção de justificar cada padrão encontrado, como percebemos nas tecnologias (θ3) e 

(θ4). Essas tecnologias são pautadas mais na observação e discussão do que na 

formalização e sistematização. 

Em relação aos momentos de estudos são desenvolvidos o 2º e o 3º, porque o 

texto retoma a percepção de padrões em outras tarefas e aprofundam as técnicas (τ14), 

(τ16) e (τ17) para perceber esse padrão, como sintetizamos na tabela: 

 

Tabela 6.18: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 3  – Padrões Numéricos. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

55 - 62 (T10) Definir o que é 

padrão numérico. 

 

(T11) Perceber o que é 

uma sequência 

numérica. 

(T12) Perceber as 

regularidades em nosso 

calendário anual. 

(T13) Perceber as 

regularidades nas 

pirâmides (arestas, 

faces e vértices). 

(τ10) Encontrar os padrões por 

meio dos cálculos aritméticos. 

 

(τ8) 

 

 

(τ8) 

 

 

(τ13) Comparar a quantidade 

de arestas, faces e vértices 

para pirâmides de bases 

distintas. 

 2º  

63 – 67 (T14) Descobrir as 

regras de divisibilidade 

(τ14) Justificar as regras de 

divisibilidades com os 

cálculos e com a observação 

das regularidades. 

(θ3) Generalização das 

operações aritméticas. 

2º e 3º  

68 – 69 (T15) Entender como 

Gauss fez a soma de 1 

até 100. 

(T16) Realizar o mesmo 

procedimento para 

outras somas de 

números consecutivos. 

(τ15) Compreender o 

procedimento usado por 

Gauss. 

(τ16) Realizar o mesmo 

procedimento em (τ15). 

 3º  

70 – 75 (T17) Resolver 

problemas de 

contagem. 

(τ17) Criai esquemas para 

contar todas as possibilidades 

de resposta. (árvore de 

possibilidades) 

(θ4) Percepção do 

padrão. 

3º  

76 (T8)  (τ8)   5º  

77 (T9)  (τ9)   6º  

 

O Capítulo 10 inicia-se tentando mostrar ao aluno a importância da linguagem 

matemática para todos (T19). No início desse capítulo, é institucionalizada a ideia de 

variável (T19) que foi trabalhada intuitivamente nos capítulos anteriores. Com o objetivo 

de desenvolver a ideia de variável (θ5) o texto apresenta várias tarefas ((T20) a (T25)), 
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nas quais aparecem contextos em que duas grandezas estão relacionadas. As técnicas 

dessas tarefas compreendem em estabelecer a relação entre essas grandezas (τ20A) e usa 

a ideia de equivalência para escrever a generalização em linguagem algébrica (τ20B). 

Aqui se configura um 3º momento de estudo, pois temos um aprofundamento para 

perceber na escrita das tarefas a generalização e escrevê-la com a ideia de equivalência. 

Na segunda parte deste capítulo, temos o primeiro momento de encontro com os 

cálculos algébricos (T26), (T27) e (T28), nos quais se iniciam as técnicas algébricas (τ26), 

(τ27) e (τ28) sempre justificando cada operação com a relação com a aritmética, sendo 

esse processo considerado uma tecnologia (θ6). 

Como a ênfase é na resolução de problemas, essas tarefas (T26), (T27) e (T28), 

também são acompanhadas de tarefas (T29) e (T30), em que as expressões algébricas são 

apresentadas em forma de textos representando relações aritméticas, geométricas ou 

contexto cotidiano. Essas tarefas caracterizam um 2º momento de estudo na escrita 

dessas expressões em linguagem algébrica, como podemos verificar na sintetização 

desses dados na tabela: 

 

Tabela 6.19: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 10 – Usando letra na 

Matemática. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E.  

213-215 (T18) Relembrar o uso e 

a importância da 

linguagem matemática 

desenvolvida no cap. 3. 

(T19) Entender o 

significado de variável. 

(τ8)  

 

 

 

 

(τ8) 

 2º  

 

 

 

 

5º  

216 - 219 (T20) Escrever a 

generalização da medida 

do ângulo central de um 

polígono regular. 

 

(T21) Calcular o ângulo 

central de um polígono 

regular. 

(T22) Escrever a 

expressão geral da 

relação entre 5 notas de 

valor x e as 7 notas de 

valor y reais. 

(T23) Escrever a 

expressão algébrica de 

uma corrida de taxi 

relacionando custo com 

distância percorrida. 

(T24) Escrever a 

expressão algébrica de 

(τ20A) Estabelecer a relação 

entre duas grandezas.  

(τ20B) Usar a ideia de 

equivalência para escrever a 

generalização. 

(τ20A) e (τ20B)  

 

 

(τ20A) e (τ20B)  

 

 

 

 

(τ20A) e (τ20B)  

 

 

 

 

(τ20A) e (τ20B)  

 

(θ5) Conceito de 

variável. 

3º  
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uma sequência de 

bolinhas. 

(T25) Escrever a 

expressão algébrica 

sobre o cálculo de área 

de um retângulo. 

 

 

(τ20A) e (τ20B)  

220 - 226  (T26) Resolver adição e 

subtração de  expressões 

algébricas. 

(T27) Multiplicar uma 

expressão algébrica por 

um número real. 

(T28) Calcular o valor 

numérico das expressões 

algébricas. 

(T29) Escrever 

expressões algébricas a 

partir de problemas. 

(T30) Escrever 

expressões algébricas a 

partir de relações 

geométricas. 

(τ26) Somar termos 

semelhantes. 

 

(τ27) Usar a propriedade 

distributiva. 

 

(τ28) Substituir o valor dado 

no lugar da letra e realizar as 

operações. 

(τ29) Relacionar o contexto 

com uma expressão 

algébrica. 

(τ30) Relacionar as relações 

geométricas com uma 

expressão algébrica. 

(θ6) Relação da álgebra 

com a aritmética. 

 

 

(Θ2) (intenção) 

 

1º  

2º  

 

227 (T8)  (τ8)   5º  

228 (T9)  (τ9)   6º  

 

O capítulo 11 desenvolve a resolução de equações de 1º grau (T31), 

primeiramente, com as operações inversas (τ31A) e depois utiliza a ideia de equivalência 

fazendo a analogia com a balança de dois pratos para escrever a resolução (τ31B). O 

capítulo se encerra após o estudo de proporcionalidade e da resolução da regra de três. 

Durante todo esse processo os autores utilizam muitos problemas para escrever 

as equações. Com essa organização, percebemos uma tecnologia sendo desenvolvida 

que é o conceito de equivalência (θ7). Mais adiante, com as tarefas (T39), (T40) e (T41) 

relacionadas com a resolução da regra de três, encontramos outra tecnologia que seria o 

conceito de proporcionalidade (θ8). O desenvolvimento dessas tecnologias está presente 

nas atividades propostas, mas esse processo não fica evidente para o aluno. Outro tipo 

de tarefa também desenvolvido nesse capítulo é o de escrever em linguagem algébrica o 

problema dado (T32), (T33), (T34) e (T35). Esta não é a mesma tarefa dos capítulos 

anteriores devido ao contexto dos problemas. 

Os problemas apresentados neste capítulo não se relacionam diretamente com os 

padrões estudados até então, mas se tratam de problemas nos quais as relações 

matemáticas (inclusive a de equivalência) são escritas na língua corrente. Algumas 

relações estão contextualizadas outras não. Como nos exemplos: 

 



236 
 

 

 

                 Figura 6.4: Imenes e Lellis, 2010, 7º ano, p. 235  

 

Dessa maneira, é preciso desenvolver outra técnica para escrever essas equações. 

Assim, encontramos ao longo do capítulo todos os momentos de estudos com exceção 

do 4º momento, pois a justificativa das técnicas utilizadas não é discutida com o aluno. 

Podemos verificar esse fato observando a tabela abaixo: 

 

Tabela 6.20: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 11 – Equações. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E.  

229 - 232 (T31) Resolver equações 

de 1º grau. 

(T32) Escrever uma 

equação a partir de 

relações matemáticas 

escritas em forma de 

texto. 

(T33) Escrever uma 

equação a partir de 

problemas. 

(T34) Escrever uma 

equação a partir de 

relações geométricas.  

(T35) Escrever equações 

a partir de problemas do 

tipo descubra o número 

desconhecido. 

(τ31A) Resolução de equações 

pelas operações inversas. 

(τ5)  

 

 

 

 

(τ33) Escrever a equação a 

partir da interpretação da 

situação.  

(τ34) Escrever a equação a 

partir da interpretação das 

relações geométricas. 

(τ5) 

(θ7) Conceito de 

equivalência. 

1º  

2º  

236 - 238 (T36) Definição de 

equação, de incógnita. 

(T31)  

(τ8)  

 

(τ31B) Usar a ideia de 

equivalência fazendo 

analogia com a balança de 

dois pratos para escrever a 

resolução. 

(θ7)  5º  

2º  

3º. 

239 - 242 (T37) Resolver equações 

com parênteses. 

 

(T38) Resolver equações 

com números 

fracionários. 

 (τ27)  

(τ31B)  

 

(τ38) Multiplicar os dois lados 

da equação pelo m.m.c. dos 

denominadores. 

(θ7)  2º  

3º  
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(τ31B)  

242 - 247 (T39) Compreender a 

proporcionalidade direta 

e indireta entre duas 

grandezas. 

(T40) Escrever a 

proporcionalidade a 

partir de problemas. 

(T41) Resolver 

problemas de 

proporcionalidade direta 

e indireta. 

(τ8)  

 

 

 

(τ33) Interpretar os textos 

para escrever as proporções. 

 

(τ41A) Utilizar a regra de três. 

(θ8) Conceito de 

proporcionalidade. 

1º  

248 - 249 (T8)  (τ8)   5º  

250 (T9)  (τ9)   6º  

 

 

6.2.3. Análise do 8º ano 

 

 

Esse livro trata do ensino de álgebra nos capítulos 5, 9 e 11. No capítulo 5, os 

autores retomam a resolução das equações e introduzem a ideia das fórmulas nos 

problemas, assim, tratam de questões do cotidiano, como consumo de energia e água. 

No capítulo 9, o texto desenvolve o cálculo algébrico que são as operações com 

polinômios, os produtos notáveis e apenas o caso de fatoração de colocar o fator comum 

em evidência. No capítulo 11, desenvolve a resolução de sistemas de equações do 1º 

grau com duas incógnitas pelos métodos da adição e substituição. 

O capítulo 5 inicia-se com a institucionalização de alguns conceitos (T42), (T45), 

(T19) e (T46) a partir da leitura e interpretação de textos e exemplos (τ8). O capítulo tem 

como objetivo retomar a tarefa de resolver equações (T31), (T37) e (T38) e resolver 

problemas que envolvem equações (T52) e (T53). Também são desenvolvidos problemas 

do cotidiano que utilizam fórmulas (T48).  

Para realizar essas tarefas, o capítulo desenvolve técnicas que auxiliam o aluno a 

escrever em linguagem algébrica as operações que estão descritas em forma de texto 

(τ50) e (τ5) e vice-versa (τ47). Paralelamente a esse trabalho, também existem as técnicas 

que auxiliam nos cálculos algébricos (τ27) e, por último nas técnicas que resolvem as 

equações (τ38) e (τ31B) e os problemas (τ48), (τ34) e (τ33). 
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Essas tarefas estão relacionadas com o 1º momento quando se trata de problemas 

por aparecer com fórmulas, uma nova maneira de apresentar as generalizações e 

percebemos um 2º momento de estudo para o desenvolvimento das outras tarefas. 

Encontramos nesse percurso um desenvolvimento da tecnologia (θ9) que 

propicia a constante relação da língua escrita com a linguagem algébrica, como 

podemos verificar na tabela: 

 

Tabela 6.21: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 5  – Retomando a Álgebra. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

83-89 (T42) Entender o que é 

uma fórmula. 

(T43) Entender a fórmula 

do gasto mensal de 

energia de um aparelho 

elétrico. 

(T44) Ler uma conta de 

luz. 

(T45) Entender o que é 

uma incógnita. 

(T19) (variável) 

(T46) Entender o que é 

uma equação. 

(T47) Escrever uma 

fórmula em língua 

corrente. 

(T48) Resolver problemas 

que contenham fórmulas. 

 

 

 

(T31)  

(τ8)  

 

(τ8)  

 

 

 

(τ8)  

 

(τ8)  

 

(τ8)  

(τ8)  

 

(τ47) Descrever as operações 

matemáticas com o uso da 

simbologia. 

(τ8)  

(τ48) Substituir valores 

dados nas fórmulas para 

encontrar a resposta do 

problema. 

(τ31B)  

(θ9) Relação da língua 

escrita com a linguagem 

algébrica. 

1º  

5º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º  

 

 

2º  

 

89-95 (T49) Entender o que são 

expressões algébricas. 

(T50) Relacionar a 

expressão algébrica com 

a sua escrita em língua 

corrente. 

(T51) Escrever em 

linguagem algébrica a 

expressão que está escrita 

em língua corrente. 

(T37) Resolver equações 

com parênteses. 

(T38) Resolver equações 

com números 

fracionários. 

 

 

(T52) Resolver problemas 

com contextos em 

(τ8)  

 

(τ50) Interpretação dos 

símbolos matemáticos. 

 

 

(τ5) Substituir a palavra 

número desconhecido por 

uma letra e escrever as 

operações. 

 (τ27) e (τ31B)  

 

(τ38) Multiplicar os dois 

lados da equação pelo 

m.m.c. dos denominadores. 

(τ31B)  

 

(τ8), (τ34) e (τ31B)  

 

 2º  
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relações geométricas. 

(T48)  

 

 (τ8) e (τ48)  

95-100 (T53) Resolver problemas 

envolvendo equações. 

(τ8), (τ33) e (τ31B)   2º   

101 (T8)  (τ8)  5º   

102 (T9)  (τ9)   6º   

 

No Capítulo 9, o texto desenvolve o cálculo algébrico envolvendo as operações 

com polinômios e monômios (T58), (T26), (T59) e (T62), os produtos notáveis (T63) e, 

apenas o caso de fatoração que coloca o fator comum em evidência (T65). 

Ao que nos parece, o capítulo tem o objetivo de mostrar que os cálculos 

algébricos são ferramentas para resolver equações e fórmulas. Para isso, o texto inicia 

apresentando a tarefa (T54) que busca mostrar para o aluno como se deduz uma fórmula 

e a resolver problemas (T55) que também precisem interpretar a situação (τ8) para 

deduzir a fórmula (τ55), ou seja, escrever a generalização daquela situação. 

A tarefa (T55) desenvolve o 3º momento de estudo, pois ao desenvolver a técnica 

de deduzir a fórmula (τ55), ou seja, encontrar a generalização, o texto está aprofundando 

a resolução de problemas e, ao mesmo tempo, está usando uma técnica mais 

aprofundada para encontrar generalizações proveniente da técnica (τ2) que foi iniciada 

no livro do 6º ano, capítulo 13 e, depois no livro do 7º ano foram desenvolvidas as 

técnicas (τ20A) e (τ20B) no capítulo 10 e a técnica (τ10) no capítulo 3. 

O capítulo continua trabalhando o cálculo algébrico. Ao desenvolver as tarefas 

relacionadas ao produto de polinômios (T62) e o caso especial dos produtos notáveis 

(T63), percebemos que ao usar a técnica (τ62) os autores propiciam o 4º momento de 

estudo porque desenvolvem a tecnologia (θ10) que procura justificar a multiplicação de 

polinômios por meio do cálculo de área de retângulos. As outras tarefas são mais 

relacionadas aos 1º, 2º e 5º momentos de estudo como podemos verificar na síntese do 

capítulo apresentada na tabela: 

 

Tabela 6.22: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 9 – Cálculo Algébrico. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

189-193 (T54) Entender a 

dedução da fórmula do 

custo da água 

consumida. 

(T55) Resolver 

problemas. 

 

 

(T56) Simplificar 

(τ8)  

 

 

 

(τ8)  

(τ55) Deduzir a fórmula 

relacionando com o que foi 

feito em (T54). 

(τ27)  

 

 

 

 

(θ9) Relação da língua 

escrita com a 

linguagem algébrica 

(para deduzir as 

fórmulas) 

1º  

 

 

 

1º  

3º 

 

 

2º  
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expressões algébricas. 

 

(T57) Calcular a fórmula 

para um valor dado. 

(T48)  

(τ26)  

 

(τ28)  

 

(τ8) e (τ48) 

  

 

 

2º  

 

 

2º  

193-200 (T58) Resolver 

multiplicação e divisão 

de expressões 

algébricas (monômios). 

 

(T26) Resolver adição 

de expressões 

algébricas. 

(T59) Resolver adição 

de expressões 

algébricas com números 

fracionários. 

 

(T52)  

(τ27)  

(τ58A) Usar a propriedade das 

potências. 

(τ58B) Simplificar numerador 

e denominador por um termo. 

(τ26) Somar termos 

semelhantes. 

 

(τ59) Tirar o denominador 

comum e encontrar as frações 

equivalentes. 

(τ26)  

 

(τ8), (τ34) e (τ31B)  

 1º  

 

 

 

 

 

2º  

 

 

1º 

 

 

 

 

2º  

200-205 (T60) Entender o que 

são polinômios, 

monômios, binômios e 

trinômios. 

(T61) Entender o que é 

fração algébrica. 

(T62) Resolver 

multiplicação de 

polinômios. 

 

 

(T52)  

(τ8)  

 

 

 

(τ8)  

 

(τ27)  

(τ62) Relacionar a 

multiplicação de polinômios 

com o cálculo da área de 

retângulos. 

(τ8), (τ34) e (τ31B) 

 1º  

5º  

 

 

 

 

2º  

205-208 (T63) Resolver os 

produtos notáveis: 

(a+b)
2
, (a-b)

2
 e 

(a+b).(a-b). 

(T64) Perceber os 

padrões nos produtos 

notáveis. 

(τ62) (τ27)  

 

 

 

(τ64) Observar que existe um 

padrão em cada produto 

notável. 

(θ10) Relação entre as 

relações geométricas e 

a álgebra. 

2º  

4º  

208-215 (T65) Resolver a 

fatoração que coloca o 

fator comum em 

evidência. 

(T66) Simplificar a 

fração algébrica. 

 

 

(T67) Entender porque 

não pode dividir por 

zero. 

(T68) Escrever em 

linguagem algébrica 

uma fração algébrica 

(τ65) Colocar o fator comum 

em evidência. 

 

 

(τ65)  

(τ66) Simplificar o numerador 

e o denominador pelo mesmo 

polinômio. 

(τ67) Usar a multiplicação e 

divisão de números inteiros. 

(τ5)  

 

(θ6)  

 

 

(Θ2) 

1º  

5º 

 

 

 

 

 

 

 

2º  
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que estava escrita em 

língua corrente. 

215-216 (T8)  (τ8)  5º  

217 (T9)  (τ9)   6º, 2º  

 

O capítulo 11 tem como objetivo desenvolver a tarefa (T71), que é resolver o 

sistema de equação. Como técnica para essa resolução o texto desenvolve o método da 

substituição (τ71B) que é justificado (θ12) com a analogia à balança de dois pratos. O 

mesmo acontece com a técnica relacionada com o método da adição (τ71A) que o texto 

justifica com a resolução de problemas (θ11). 

Essas tecnologias ocorrem porque o capítulo se inicia com os problemas que 

estão nas Figuras 5.51 e 5.52 (p. 161 e 162) que apresenta os quebras-cabeça (T69), nos 

quais a resolução justifica o uso de cada método (τ69A), aqui se iniciam as justificativas 

das técnicas, por isso, pode ser tratado como 1º e 4º momentos de estudos, como 

podemos acompanhar esse percurso na tabela: 

 

Tabela 6.23: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 11 – Sistemas de Equações. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

242-247 (T69) Resolver problemas 

que levam ao sistema de 

equações. 

(T70) Entender o método 

da adição. 

 

(T71) Resolver o sistema 

de equações. 

(T69) Resolver 

problemas. 

(τ69A) Resolver os problemas 

de modo intuitivo. 

 

(τ70) Entender o método da 

adição por meio da resolução 

de problemas. 

(τ71A) Método da adição. 

 

(τ8)  

(τ69B) Escrever o sistema 

referente à situação. 

(τ71A) Método da adição. 

(θ11) Justificativa do 

método da adição por 

meio da resolução de 

problemas. 

1º  

4º 

 

248-251 (T72) Entender o método 

da substituição. 

(T71) Resolver sistemas 

de equações. 

(T69)  

(τ31B)  

 

(τ71B) Método da substituição. 

(τ69B) e (τ71B)  

(θ12) Justificativa do 

método da substituição 

pela analogia à balança 

de dois pratos. 

1º  

2º 

4º 

 

252-255 (T69)  (τ69B) e (τ71B)   2º  

255-256 (T8)  (τ8)   5º  

257 (T9)  (τ9)   2º ou 6º  

 

Como podemos perceber as outras tarefas do capítulo são resoluções de 

problemas (T69) a serem resolvidos pelos dois métodos (τ8), (τ69B), (τ71A) e (τ71B). Por 

isso, temos uma ênfase nos 1º e 2º momentos de estudo. 

Ao término desse livro, percebemos que existiu um predomínio dos 1º, 2º e 5º 

momentos de estudos, pois o livro estava destinado ao ensino de procedimentos de 
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cálculos algébricos ou resolução de equações, fórmulas e sistemas de equações. Mas, 

não deixou de desenvolver a tecnologia em alguns momentos. 

 

 

6.2.4. Análise do 9º ano 

 

 

O livro do 9º ano encerra o ensino formal de álgebra do Ensino Fundamental, 

para esse fechamento o tema será desenvolvido nos capítulos 3, 6, 10 e 13. O estudo das 

resoluções das equações de 2º grau foi dividido entre os capítulos 3 e 6, sendo que o 

capítulo 3 contém resoluções com base em técnicas já desenvolvidas, enquanto que no 

capítulo 6 aparecem novas técnicas de resolução. Nesse capítulo, também, são 

desenvolvidas as resoluções dos sistemas de equações de 2º grau. A ideia de função foi 

destinada para o capítulo 10 e, para finalizar, o capítulo13 desenvolve as técnicas 

algébricas como os produtos notáveis e as fatorações como ferramentas para resolver as 

equações fracionárias. 

Analisando cada capítulo, temos que o capítulo 3 inicia-se com uma retomada 

aos conteúdos desenvolvidos no livro do 8º ano. O texto retoma as tarefas de resolver os 

produtos notáveis (T63), a fatoração (T65) e as equações de 1º grau (T74). Essas revisões 

são feitas com a técnica (τ8) que são textos contendo explicações, definições e exemplos 

de cada caso. Esse momento pode ser considerado um 5º momento de estudo no qual 

institucionaliza os conceitos estudados. Continuando, o texto introduz a resolução das 

equações de 2º grau (T79) e (T83), equações com números fracionários (T38), equações 

irracionais (T80) e as equações literais (T81). Para iniciar a resolução de cada uma, o 

texto justifica cada passagem da resolução pelas operações e propriedades aritméticas e 

pelas operações algébricas (θ13). Como exemplo, temos as equações fracionárias que 

utilizam a técnica (τ38) que foi desenvolvida no capítulo 11 do livro do 7º ano, que seria 

multiplicar os dois lados da equação pelo denominador comum (Figura 5.42 p. 150-

151). 

Um exemplo de uma resolução que utiliza operações algébricas é a resolução da 

equação de 2º grau completa pelo caso de fatoração do trinômio quadrado perfeito 

(TQP). O texto desenvolve a tarefa de resolver a fatoração do TQP (T86) e, 

conjuntamente, utiliza-a para resolver equações de 2º grau que possui um TQP (T87). 
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Nesse capítulo só são desenvolvidas essas técnicas de resolução de equações de 

2º grau. O texto possui muitos exercícios e problemas que representam o 2º momento de 

estudo, no qual essas técnicas são exploradas. Além disso, no momento em que os 

autores apresentam os textos institucionalizando os conceitos, percebemos o 

desenvolvimento da tecnologia. Os autores tentam ressaltar o significado dos símbolos 

(θ14), relacionar a linguagem algébrica das equações com a escrita em língua corrente 

(θ9) e justificar as resoluções com as operações aritméticas e algébricas (θ13). Os autores 

tentam justificar as técnicas apresentadas, como podemos identificar no percurso da 

tabela: 

 

Tabela 6.24: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 3 – Equações e Fatoração. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

60 Retomar (T63) e (T65)  (τ8)   5º  

61-64 (T45) Entender o que é 

incognita. 

(T73) Entender o que é 

grau da equação. 

(T74) Compreender as 

maneiras de resolver uma 

equação de 1o grau. 

(T75) Compreender as 

resoluções de uma 

equação de 2o grau do 

tipo ax
2
 + c = 0. 

(T76) Compreender as 

resoluções das equações 

irracionais, literias e com 

numerous fracionários. 

(T77) Compreender 

quando uma equação não 

tem solução. 

(τ8)  

 

(τ8) 

 

(τ8) 

 

 

(τ8) 

 

 

 

(τ8) 

 

 

 

(τ8) 

(θ13) Entendimento das 

operações aritméticas 

e algébricas. 

 

5º  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º  

65-66 (T78) Identificar o grau de 

uma equação. 

(T31) Resolver equação 

de 1º grau. 

(T79) Resolver equação 

de 2o grau do tipo ax
2
 + 

c = 0. 

(T80) Resolver equação 

irracional. 

 

(T81) Resolver equação 

literal. 

 

(T38) Resolver equação 

com números 

fracionários. 

(τ78) Verificar o valor do 

maior expoente da variável. 

(τ31A)  

 

(τ31B)  

 

 

(τ80) Isolar a raiz e elevar os 

dois lados da equação ao 

quadrado. 

(τ81) Tratar as letras que não 

são incógnitas como um 

número real. 

(τ38) 

 2º  

67-71 (T82) Compreender a (τ8)   1º  
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propriedade: se a.b =0 

então a=0 ou b=0. 

(T83) Entender a 

resolução da equação ax
2
 

+ bx = 0. 

(T84) Resolver a equação 

ax
2
 + bx = 0. 

 

 

 

(T85) Resolver equações 

fracionárias. 

(T81) Resolver equações 

literais. 

(T52)  

(T53) Resolver problemas 

que descrevem as 

operações. 

 

 

(τ8)  

 

 

(τ65)  

(τ84) Usar a propriedade da 

Tarefa T82.  

(τ31B)  

 

(τ65), (τ66) e (τ31B)  

  

(τ81) e (τ31B)  

 

(τ8), (τ34) e (τ31B)  

(τ8), (τ33) e (τ31B)  

5º 

2º 

 

71-75 Retomar (T63). 

(T86) Fatorar o trinômio 

quadrado perfeito (TQP). 

 

 

(T87) Resolver equação 

com o TQP. 

(T48) Resolver problemas 

com formulas. 

(T88) Resolver equação 

de 3º grau. 

(T89) Relacionar as 

equações escritas em 

expressão algébrica com 

a escrita em língua 

corrente. 

(τ8)  

(τ86) Identificar que o 

trinômio tem o padrão do 

produto notável (a+b)
2
 ou (a-

b)
2
. 

(τ87) Fatorar o TQP usando a 

(τ86). 

(τ8) e (τ48)  

 

(τ65), (τ87), (τ84) e (τ31B) 

 

(τ89) Identificar a semelhança 

entre as linguagens. 

(θ14) Compreensão do 

significado dos 

símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(θ9) Relação da língua 

escrita com a 

linguagem algébrica. 

2º  

 

 

1º 

 

 

 

 

1º 

 

2º 

 

 

2º 

 

2º  

76 (T8)  (τ8)   5º  

77 (T9)  (τ9)   2º ou 6º  

 

O capítulo 6 tem dois objetivos: resolver a equação de 2º grau por meio da 

fórmula de Bhaskara (T93) e a resolução de sistemas de equação de 2º grau com 2 

incógnitas (T98). 

Em cada um desses conteúdos, o capítulo inicia com um texto, como o primeiro 

contato dos alunos com as tarefas relacionadas a esses conteúdos e, também, o 5º 

momento, pois o texto institucionaliza as definições e as resoluções. 

Nos dois conteúdos, o capítulo apresenta tarefas relacionadas à resolução de 

problemas. Como exemplo, no sistema de equações, o texto apresenta situações aos 

alunos, nas quais constrói as equações a partir da interpretação do problema (T99). Aqui, 

identificamos o 4º momento de estudo, porque a técnica de leitura e interpretação de 

textos e exemplos (τ8), na medida em que vai construindo o sistema de equações vai 
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justificando essa construção a partir da relação entre a língua escrita e a linguagem 

algébrica (θ9).  

Após essa explicação aparece uma lista de problemas a serem resolvidos. Nessa 

lista, aparecem problemas que apresentam relações geométricas (T101) e problemas em 

que o contexto propicia a construção de um sistema de equações (T69). Nessa lista, 

podemos perceber o 2º e o 3º momentos de estudo, porque em cada problema será 

necessário escrever em linguagem algébrica o sistema de equações de 2º grau usando as 

técnicas de escrever o sistema referente às relações geométricas (τ34), ou ao contexto do 

problema (τ69B) a partir da interpretação dos problemas (τ8). Essa lista de problemas é 

um aprofundamento ou continuação dos problemas desenvolvidos no Capítulo 9 do 

livro do 8º ano, no qual iniciou os problemas em que os alunos tinham que interpretar o 

texto para deduzir a fórmula (generalização) descrita (τ55). 

Para finalizar, o texto apresenta a demonstração da fórmula de Bhaskara (T102), a 

partir do completamento dos quadrados (τ102) e contou-se um pouco da história da 

resolução das equações, da fórmula de Bhaskara e sobre o Bhaskara (T103). 

Para completar essa análise, apresentamos a tabela referente ao capítulo 6: 

 

Tabela 6.25: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 6 – Equações e sistemas de 

equações de 2º grau. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

118-122 (T90) Relembrar o que é 

sistema de equações. 

(T70) Relembrar o 

método da adição. 

(T91) Identificar os 

coeficientes a, b e c de 

uma equação de 2º grau 

completa (ax
2
+ bx +c = 

0). 

(T92) Conhecer a fórmula 

de Bhaskara. 

 

 

(T93) Resolver a equação 

de 2º grau. 

(T94) Verificar que pode-

se resolver uma equação 

de 2º grau por mais de 

uma maneira. 

(T95) Dada a equação x
2
+ 

4x +c = 0, descobrir que 

dependendo da escolha 

do número c a quantidade 

de raízes é diferente. 

 (τ8)  

 

(τ8)  

 

(τ91) Entender o 

posicionamento de cada 

coeficiente na equação de 2º 

grau. 

 

(τ92) Acompanhar um 

exemplo que resolve uma 

equação de 2º grau com a 

fórmula de Bhaskara. 

(τ93) Usar a fórmula de 

Bhaskara. 

(τ94) Resolver a equação pela 

fatoração (τ86) e pela fórmula 

de Bhaskara (τ93)  e verificar 

que o resultado é o mesmo. 

(τ95) Perceber que o valor do 

discriminante (Δ =b
2
 – 4.a.c) 

na fórmula de Bhaskara 

interfere na quantidade das 

raízes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(θ15) Relação entre as 

raízes de uma equação 

de 2º grau e o valor do 

discriminante. 

5º  

 

5º 

 

1º 

 

 

 

 

1º 

5º 

 

 

1º 

 

1º 

 

 

 

 

1º 
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(T52) Resolver problemas 

com relações 

geométricas. 

(τ8), (τ34), (τ93) 2º 

 

 

123-124 (T96) Relembrar que uma 

equação de 1o grau com 

2 incógnitas possui várias 

soluções. 

(T97) Relembrar que um 

sistema de equações de 1º 

grau com 2 incógnitas 

possui uma solução. 

(T70) Relembrar o 

método da adição. 

(T98) Resolver um 

sistema de equações de 2º 

grau. 

(τ8)  

 

 

 

(τ8)  

 

 

 

(τ8)  

 

(τ71B)  

(τ98) Estudar a solução do 

sistema de equações de 2º 

grau. 

 5º  

 

 

 

5º  

 

 

 

 

5º  

 

3º  

 

124-132 (T99) Entender como 

constrói o sistema de 

equações a partir de um 

problema. 

(T100) Entender como se 

resolve um problema 

utilizando a álgebra. 

(T69)  

(T101) Resolver 

problemas com relações 

geométricas utilizando os 

sistemas de equações. 

(τ8)  

 

 

 

(τ8)  

 

 

(τ69B) e (τ71B)  

(τ8), (τ34), (τ69B) e (τ71B) 

 

(θ9) 

4º  

 

 

 

4º  

 

 

2º 

3º 

 

 

 

 

2º 

3º 

132 (T102) Compreender a 

demosntração da fórmula 

de Bhaskara. 

(T103) Conhecer sobre a 

resolução da equação de 

2º grau, sobre a formula 

de Bhaskara e sobre o 

Bhaskara. 

(T93)  

 (τ8)  

(τ102) Método de completar 

quadrados. 

(τ8)  

 

 

 

 

(τ102) Método de completar 

quadrados. 

 1º  

 

 

1º 

 

 

 

 

1º  

135-136 (T8)  (τ8)   5º  

137 (T9)  (τ9)   2º  

6º  

 

Como podemos perceber, esse capítulo possui muitos textos institucionalizando 

os conceitos estudados e discutindo as relações. Nesses textos, os autores tentam 

justificar as técnicas desenvolvidas. O desenvolvimento das justificativas está 

inteiramente relacionado com a leitura e discussão dos textos apresentados no livro. 
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O Capítulo 10 tem como objetivo apresentar a ideia de função por meio da 

resolução de problemas. O Capítulo inicia retomando o conceito de plano cartesiano 

(T104) e como marcar os pontos nesse plano (T107). Após essa revisão, o texto apresenta 

a ideia de função como uma relação entre duas grandezas, nas quais as grandezas 

variam e tendo uma dependendo da outra. Para isso, os autores apresentam exemplos e, 

na sequência, alguns problemas que mostram uma proporcionalidade entre as grandezas 

(direta ou inversa) (T41) e outros problemas que apresentam algum padrão (T106). Nesses 

problemas que suguem o padrão, alguns já apresentam no contexto a escrita algébrica da 

generalização e, em outros, precisa perceber e escrever essa generalização (τ106). 

Uma técnica usada em quase todos esses problemas é a construção de uma tabela 

(τ41B) para identificar a variação entre as grandezas e, a partir disso, responder perguntas 

do problema. Consideramos essa seção um 2º momento de estudo, pois os problemas 

tanto de proporcionalidade quanto o de padrões já foram trabalhados em lugares 

distintos desse percurso e, agora, estão reunidos para apresentar formalmente a ideia de 

função. 

Depois disso, aparecem as tarefas restritas à construção dos gráficos de função 

de 1º e 2º graus (T108) e, com isso, a leitura desses gráficos. A técnica usada para 

construir qualquer gráfico é a partir da construção de uma tabela (τ41B) para, depois, 

marcar os pontos no gráfico e traça-lo (τ108). 

Para finalizar esse desenvolvimento, aparecem os problemas relacionados à ideia 

de função (T111), nos quais para serem resolvidos desenvolvem a técnica (τ111) que é 

uma composição das técnicas de interpretação da situação para a escrita da função 

(τ106), da construção da tabela (τ41B) e do gráfico (τ108), para responder as perguntas do 

problema. Aqui temos o 2º e o 3º momentos, pois para que haja essa união de técnicas é 

necessário uma compreensão delas e um aprofundamento. 

O capítulo termina com um texto institucionalizando a ideia de função de 1º e 2º 

graus e algumas instruções para se resolver problemas, como podemos acompanhar a 

síntese apresentada em forma de tabela: 

 

Tabela 6.26: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 10 – Funções. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

205  (T104) Conhecer o plano 

cartesiano. 

(τ8)  5º  

206-207 (T105) Entender que a 

função é uma relação 

entre duas grandezas que 

(τ105) Compreender os 

exemplos. 

 1º  
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variam e uma 

dependendo da outra. 

208-212 (T41) Problemas que 

apresentam grandezas 

que variam 

proporcionalmente 

(direta e indireta). 

(T106) Problemas que 

apresentam um padrão 

por meio de sequência de 

figuras. 

(τ41B) Construir uma tabela 

apresentando os valores das 

duas grandezas. 

 

(τ106) Escrever a 

generalização em linguagem 

algébrica. 

(θ8)  

 

 

 

 

(θ1) 

(θ16) A ideia de função. 

2º  

212-218 (T107) Marcar pontos num 

gráfico. 

(T108) Construir gráficos 

de função de 1º e 2º 

graus. 

 

(T109) Compreender a 

simetria da parábola. 

(T110) Encontrar o ponto 

de máximo ou o ponto de 

mínimo da parábola. 

(τ107) Colocar cada 

coordenada em seu eixo. 

(τ41B)  

(τ108) Marcar os pontos no 

gráfico e traçar o gráfico. 

 

(τ109) Observar o gráfico. 

 

(τ110) Observar os pontos do 

gráfico. 

 1º  

2º  

219-225 (T111) Resolver 

problemas usando a ideia 

de função. 

(τ8)  

(τ111) Escrever a função 

relacionada ao problema e 

construir o gráfico usando 

(τ41B) e (τ108). 

(θ16)  2º 

3º  

225-226 (T8)  (τ8)   5º  

227 (T9)  (τ9)   2º ou 6º 

 

Ao longo desse processo, percebemos o desenvolvimento das tecnologias que 

envolvem o conceito de proporcionalidade (θ8) e a percepção dos padrões existentes nas 

relações (θ1). Essas justificativas levam ao desenvolvimento de uma tecnologia que 

pretende justificar, nos vários exemplos, a relação entre duas grandezas que variam com 

uma dependendo da outra, ou seja, desenvolver a partir da resolução de problemas a 

ideia de função (θ16). 

O capítulo 13, como o seu próprio nome já diz, “Técnica Algébrica”, retoma o 

cálculo algébrico já desenvolvido em outros capítulos do curso. 

Os cálculos dos produtos notáveis (T63) e das fatorações (T65), (T86) e (T112) são 

retomados, mas utilizando somente as propriedades algébricas (τ27), (τ65), (τ86), (τ87) e 

(τ112). 

O texto aproveita esses cálculos para desenvolver a resolução tanto de equações 

(T31) quanto das equações fracionárias (T66) usando as técnicas de fatoração (τ65), (τ87) e 

(τ112) e a propriedade: se a.b = 0 então, a = 0 ou b = 0, representada pela técnica (τ84). 

Temos que essas tarefas representam o 1º momento quando falamos de equação 
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fracionária e o 2º momento para as tarefas relacionadas ao cálculo algébrico e à 

resolução das equações. Os autores desenvolvem também a resolução de problemas 

nesses conteúdos, como podemos perceber na tabela: 

 

Tabela 6.27: As praxeologias e os momentos de estudo do Capítulo 13 – Técnica Algébrica. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

267-273 Revisar (T63). 

Revisar (T65) e (T86). 

(T112) Entender o caso 

de fatoração da 

diferença de quadrados 

(a
2
 – b

2
). 

(T31) e (T38) Resolver as 

equações. 

(τ27) Uso da distributiva 

(τ65), (τ86) e (τ87). 

(τ112) Relacionar com o 

produto notável: (a+b).(a-b). 

 

 

Usar os casos de fatoração: 

(τ65), (τ87), (τ112) e 

(τ84) (τ31B). 

 2º  

274-277  (T113) Entender o que é 

uma equação 

fracionária. 

(T66) Resolver uma 

equação fracionária. 

 

 

(T114) Entender que a 

solução de uma 

equação não pode 

anular o denominador 

(não se divide por 

zero). 

(T53)  

 (τ8)  

 

 

Usar os casos de fatoração: 

(τ65), (τ87) ou (τ112), 

simplificar com (τ66) e 

resolver com (τ31B) ou (τ93). 

 (τ114) Verificar se o valor 

encontrado na resolução da 

equação não anula o 

denominador.  

 

 

(τ8), (τ33), (τ31B) e (τ93)  

 1º  

2º  

278 (T8)  (τ8)   5º  

279 (T9)  (τ9)   2º ou 6º 

 

Esse capítulo, como em todos os outros, termina com o momento de 

institucionalização, no qual apresenta um texto com os conceitos envolvidos nesse 

capítulo e uma seção de supertestes, no qual retoma todas as tarefas e técnicas 

desenvolvidas. Essa seção pode ser considerada como 6º ou 2º momento, dependendo 

do direcionamento que será dado pelo professor. 
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6.2.5. Análise da coleção 

 

 

Na análise da TAD dessa coleção percebemos que o percurso de didatização do 

ensino de álgebra possui dois momentos distintos. O primeiro é relativo aos dois 

primeiros anos do ensino de álgebra (6º e 7º anos) e o segundo, relativo ao trabalho 

desenvolvido nos livros do 8º e 9º anos dessa coleção. 

No primeiro, o objetivo é favorecer a percepção dos padrões em diferentes 

contextos: nas relações geométricas, nas operações aritméticas, nas sequências e em 

relações do cotidiano. Vários tipos de tarefas foram desenvolvidos com técnicas 

relacionadas à observação dos padrões em sequências ou ao uso de cálculos aritméticos 

para perceber o padrão. Essas técnicas sempre visavam à percepção das regularidades 

para encontrar as generalizações desses padrões, com o objetivo final de desenvolver a 

escrita algébrica dessa generalização.  

No percurso desses dois livros, tanto os textos quanto as atividades propostas 

levam o aluno a pensar nas justificativas das técnicas utilizadas, ou seja, nas 

tecnologias.  

Existe nesse percurso uma intenção em desenvolver o bloco tecnológico-teórico, 

mas isso ainda acontece de forma subentendida nas atividades, sem uma formalização. 

Nessas atividades também foram desenvolvidas a ideia de variável, a de equivalência, 

com isso a resolução de equações de 1º grau, mas sempre ressaltando a forma de pensar 

prevalecendo mais a ideia intuitiva do que a formalização de conceitos. Percebemos 

com esse desenvolvimento que o pensamento algébrico começa a ser desenvolvido ao 

longo do percurso.  

No segundo momento da didatização, ou seja, nos livros do 8º e 9º anos começa 

a aparecer a institucionalização dos conceitos. Os capítulos contém mais textos, nos 

quais se apresentam as definições e os procedimentos de resoluções das equações, 

sistemas e orientações para as resoluções de problemas. Em todos os textos aparecem as 

justificativas e as explicações de cada resolução. Assim, a construção do pensamento 

algébrico que estava mais voltada para a discussão e percepção, sem ter uma 
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formalização mais evidente, encontra esse processo nos dois últimos anos do Ensino 

Fundamental.  

Percebemos que ao longo do percurso as praxeologias são construídas e 

desenvolvidas. Mas esse processo que deve ocorrer ao longo dos quatro anos finais do 

Ensino Fundamental só ocorrerá se o professor entender o processo de didatização 

proposto pelo livro e utilizá-lo e desenvolvê-lo durante esses quatro anos, supondo-se 

que o aluno irá estudar os quatro anos com essa coleção e se o professor desenvolver 

todas as seções de cada capítulo. O processo de construção do pensamento algébrico 

proposto nessa coleção poderá ocorrer se o professor analisar o material e compactuar 

com a concepção de ensino de álgebra desenvolvido, pois o percurso é muito 

diferenciado, por exemplo, em relação ao livro anterior. Caso não exista a continuidade 

do processo, ou seja, o aluno não use a coleção inteira ao longo dos anos finais do 

Ensino Fundamental, as praxeologias não serão completadas e isso poderá afetar o 

processo de formação do aluno. 

Em relação à coleção anterior os capítulos possuem objetivos mais específicos. 

Então, as atividades são mais direcionadas podendo ser desenvolvidas com mais tempo. 

Os autores fazem muitas retomadas dos conteúdos estudados e, também, não possuem 

um exagero em desenvolver todos os cálculos algébricos em todas as expressões 

algébricas. Existe uma seleção e uma relação de valor do que vai ser mais enfatizado ou 

não. 

 

 

6.3. Cadernos – São Paulo Faz Escola 

 

 

Os Cadernos do governo do Estado de São Paulo, como já vimos, faz parte do 

projeto – São Paulo Faz Escola. Esse material tem o objetivo de colaborar com as 

atividades de sala de aula. Em cada volume existe uma sugestão de trabalho para o 

conteúdo destinado àquele bimestre. Cada volume foi dividido em quatro situações de 

aprendizagem. Essas situações são interligadas pelas habilidades e competências que 

estão sendo desenvolvidas em cada volume. Percebemos que existe uma unidade dentro 

de cada volume para que isso aconteça. 
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Dessa maneira, conseguimos identificar um número restrito de tarefas para cada 

volume. As técnicas relativas a essas tarefas estão interligadas, ou seja, uma técnica é 

importante e necessária para o desenvolvimento da próxima e assim, sucessivamente. O 

desenvolvimento dessas tarefas e técnicas dentro de cada Situação de Aprendizagem 

estão diretamente ligadas com a tecnologia que se quer desenvolver, pois sintetizam as 

habilidades e competências estipuladas.  

Para sintetizarmos o percurso de diatização do ensino de álgebra dentro dos 

Cadernos, apresentaremos as praxeologias de estudo em cada situação de aprendizagem 

em forma de tabelas; conjuntamente, colocaremos os momentos de estudos relacionados 

a cada tabela. Da mesma maneira que fizemos nas outras análises, vamos numerar as 

tarefas (Ti) e as técnicas (τi) para facilitar a discussão. As tecnologias (θj) e as teorias 

(Θj) terão uma numeração diferente das tarefas e técnicas, pois elas serão numeradas na 

ordem em que aparecem separadamente da numeração existente entre as tarefas e as 

técnicas. Isso se deve ao fato de que um conjunto de tarefas e técnicas recorre a uma 

tecnologia, que leva a uma teoria. Em relação à numeração das tarefas e técnicas, as 

tarefas vão sendo numeradas na ordem em que elas aparecem, enquanto que, para as 

técnicas, em muitos momentos, temos mais do que uma para a mesma tarefa, ou ao 

longo do percurso temos novas técnicas usadas para a mesma tarefa. Nesses casos, as 

técnicas relacionadas à mesma tarefa terão a numeração da tarefa e uma letra maiúscula 

para identificar que para aquela tarefa existe mais de uma técnica relacionada ou existe 

um aprofundamento da técnica. Para exemplificarmos destacamos uma tarefa do 

volume 4 do Caderno da 6ª série/7º ano, no qual a tarefa é reconhecer o padrão e que, 

para isso, o aluno precisa desenvolver duas técnicas: uma para observar a sequência 

apresentada e, a outra, é calcular a quantidade de bolinhas para diferentes posições. 

Essas duas técnicas juntas vão auxiliar na percepção do padrão existente na formação da 

sequência.  

 

Tabela 6.28: Entendendo a numeração das tarefas e técnicas dos Cadernos-A. 

Local Tarefas Técnicas 

6ª/7º  

p.3-11 

(T1) Perceber o padrão da 

sequência. 

(τ1A) Observar a continuidade da sequência. 

(τ1B) Calcular a quantidade de bolinhas para 

diferentes posições dadas. 

 

Outra possibilidade será quando a mesma tarefa for desenvolvida por duas 

técnicas diferentes, em momentos distintos, como exemplo: 
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Tabela 6.29: Entendendo a numeração das tarefas e técnicas dos Cadernos-B. 

Local Tarefas Técnicas 

6ª/7º  

p. 26-27 

(T11) Resolver equações (τ10) Resolução pelas operações inversas. 

6ª/7º  

p. 27-30 

(T11)  

 

(τ11) Utilizar a ideia de equivalência através da 

analogia de uma balança de dois pratos para 

resolver a equação. 

7ª/8º - V.3 

p. 7-11 

(T11) (τ11H) Usar método heurístico 

 

Primeiramente, apresentaremos a análise em relação à Teoria Antropológica do 

Didático para cada volume destinado ao ensino formal de álgebra em cada ano do 

Ensino Fundamental, para, posteriormente, apresentar uma síntese dessa análise em 

relação à coleção. 

 

 

6.3.1. Análise da 6ª série/7º ano – Volume 4 

 

 

O ensino formal de álgebra, normalmente, inicia-se no final do 7º ano. Seguindo 

essa ideia, o programa estipulou como conteúdo do 4º bimestre, ou do volume 4, o 

início do ensino formal de álgebra. Para isso, o volume apresentou a importância de 

representar um valor desconhecido por letras e desenvolver o conceito de equações e 

suas resoluções. Para a conclusão desse trabalho, apresentaremos as praxeologias em 

cada situação de aprendizagem. 

 

Tabela 6.30: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 1 – 

Investigando sequências por aritméticas e álgebra. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

3-11 (T1) Perceber o padrão da 

sequência. 

 

 

 

(T2) Representar o padrão da 

sequência, por meio de 

palavras, figuras ou 

símbolos. 

 

(T3) Escrever a 

generalização do padrão 

encontrado para relacionar a 

quantidade de bolinhas da 

(τ1A) Observar a continuidade 

da sequência. 

(τ1B) Calcular a quantidade de 

bolinhas para diferentes 

posições dadas. 

(τ2) Uso de recursos 

aritméticos (regras de 

divisibilidade) para 

identificação de termos da 

sequência. 

(τ3) Escrever com letras o 

padrão encontrado na técnica 

anterior. (escrever a 

generalização em linguagem 

 

(θ1) A linguagem 

algébrica como 

recurso para descrever 

uma sequência. 

 

 (Θ1) Álgebra como 

uma generalização da 

aritmética 

1º  
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figura com a sua posição na 

sequência. 

algébrica) 

 

6-11 (T1) (T2) (T3)  (τ1A) (τ1B) (τ2) (τ3)  

 

(θ1), (Θ1) 2º, 3º, 4º  

12 (T4) Escrever o que você 

aprendeu 

(τ4) Escrever em forma de 

texto o que apreendido.  

 6º  

 

Na Situação 1 vemos que o texto desenvolve apenas 3 tarefas e que essas 

compõe um mesmo objetivo de generalizar o padrão observado. As técnicas 

desenvolvidas são encadeadas, precisa desenvolver as técnicas (τ1A) (τ1B) para conseguir 

desenvolver a (τ2) e, posteriormente, será possível o desenvolvimento da (τ3). Mas essa 

didatização tem o objetivo de mostrar que a álgebra possui recursos para representar 

sequências. Na verdade, a relação usada nessas tarefas é a relação da aritmética com a 

álgebra. Terminamos essa situação com a tarefa (T3) que é escrever generalizações. 

Temos como exemplo dessa situação as atividades que estão nas Figuras: 5.57 e 5.58 da 

página 175. 

Na próxima situação de aprendizagem as tarefas estão trabalhando com as 

fórmulas que, na verdade, são generalizações que representam a relação entre 

grandezas. Nessa situação, a tarefa (T5) permite visualizar e compreender a 

generalização pronta, processo que foi inicializado na tarefa (T1) na situação anterior. 

Por sua vez, a tarefa (T6) pede para escrever o padrão da generalização apontada no 

texto, habilidade que foi iniciada na tarefa (T3) que era escrever a generalização da 

relação entre a quantidade de bolinhas e a posição da figura realizada na Situação 1. 

Essas tarefas e técnicas desenvolvidas na Situação 2 são desencadeadas pela Situação 1 

e buscam desenvolver a tecnologia (θ2) que seria a noção intuitiva de variável e que tem 

como pano de fundo, novamente, a teoria (Θ1) que prevê o ensino de álgebra tratando-a 

como uma generalização da aritmética, como podemos perceber na tabela: 

 

Tabela 6.31: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 2 - 

Equações e Fórmulas. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E.  

13-24 (T5) Entender o 

significado de uma 

fórmula 

(T6) Escrever  

generalizações (fórmulas 

de um problema) em 

linguagem algébrica. 

(T7) Calcular o valor 

numérico de uma variável 

na fórmula dado o valor 

(τ5) Interpretando o texto que 

contextualiza a fórmula. 

 

 (τ6) Colocar letras no lugar 

dos números para escrever as 

generalizações (fórmulas). 

 

(τ7) Substituir as letras de 

uma fórmula por números 

dados e realizar as operações 

 

(θ2) Conceito de 

variável (intuitvo). 

 

(Θ1) Álgebra como uma 

generalização da 

aritmética 

1º 

 

 

2º, 3º, 

 

 

 

 

2º  



255 
 

da outra variável.  aritméticas. 

25 (T4) Escrever o que você 

aprendeu 

(τ4) Escrever em forma de 

texto  

 6º  

 

Em relação aos momentos de estudos, esse é o primeiro contato dos alunos com 

as fórmulas. Por outro lado, a possibilidade de escrever generalizações pode ser tratado 

como um 2° momento e, mais que isso, podemos considerar como um 3º momento, 

pois, na Situação 1, usava-se a técnica (τ3) que era escrever a generalização de um 

padrão e, nessa situação, essa técnica é aprimorada para a técnica (τ6), que é escrever a 

generalização de uma fórmula. O que se torna uma generalização mais abrangente 

podendo ser usada todo o tipo de relação entre duas grandezas. O aluno pode aprofundar 

essa técnica. 

Podemos perceber no exemplo: 

 

(Dica: para efetuar os cálculos propostos a seguir, você poderá usar a calculadora.) 

a) Calcule o Imposto de Renda de um contribuinte que recebeu R$ 1500,00 de rendimento 

mensal. 

b) Escreva uma fórmula para o cálculo do Imposto de Renda com alíquota de 15%. Represente o 

imposto a ser pago pela letra I e a remuneração pela letra R. 

                 Figura 6.5: SP, CA, 2009a, 6ª série, V. 4, p. 18-19 

 



256 
 

 

Percebe-se que o aluno precisa interpretar o problema para conseguir escrever a 

generalização (T6) e calculá-la para valores distintos (T7). Esse cálculo pode ser 

considerado como um 2º momento, pois na Situação 1 para realizar a tarefas (T1) e (T2) 

precisava-se desenvolver a técnica (τ1B ) para compreender o padrão, ou seja, seria um 

início dessa tarefa. Podemos ilustrar essa declaração comparando o cálculo da figura 

5.58 (página 158) com o da figura 6.5.  

Até aqui as letras estavam sendo tratadas com o significado de variável, então 

em cada generalização (ou fórmula) as variáveis podiam apresentar vários valores com 

significados distintos na fórmula dependendo do contexto. 

Na Situação 3 a proposta é iniciar o desenvolvimento da ideia de equação 

relacionando o significado da equação com a língua corrente e, depois, introduzindo a 

linguagem algébrica. Para a resolução das equações a situação aposta nos 

conhecimentos prévios dos alunos. A tabela apresenta as praxeologias referentes a esse 

trabalho: 

 

Tabela 6.32: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 3 - 

Equações, perguntas e balanças. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E.  

26-27 (T8) Escrever em 

linguagem algébrica o que 

está escrito em uma 

pergunta. 

(T9) Escrever uma 

pergunta que represente a 

equação dada. 

 

 

 

(T10) Encontrar o valor 

numérico procurado na   

pergunta (equação). 

 (T11) Resolver equações 

(τ8) Substituir o número 

desconhecido por uma letra e 

escrever as operações descritas. 

 

(τ9A) Perceber que a equação 

equivale a uma pergunta em língua 

materna. 

 (τ9B) Escrever a equação em forma 

de pergunta substituindo a letra pelo 

número desconhecido. 

(τ10) Resolução pelas operações 

inversas.  

 

(τ10) 

 

(θ3) Relação da 

língua escrita com 

a linguagem 

algébrica 

 

 

 

 (Θ1) Álgebra 

como uma 

generalização da 

aritmética 

 

1º  

27-30 (T11) Resolver equações. (τ11) Utilizar a ideia de equivalência 

através da analogia de uma balança 

de dois pratos para resolver a 

equação. 

(θ4) Conceito de 

equivalência 

1º ,4º  

31-34 (T11) Resolver equações. 

(T12) Descrever em língua 

corrente cada etapa da 

resolução da equação.  

(τ11)  

(τ12) Explicitar cada passagem 

algébrica. 

(θ4)  

(θ3) 

 

2º , 

 

34 (T4)  (τ4)   6º  
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O texto aposta no desenvolvimento do significado da resolução das equações 

primeiramente, aparecem perguntas sobre um número desconhecido e deixa-se o aluno 

resolvê-la pelo pensamento lógico, que seria a ideia de desfazer a equação por meio das 

operações inversas. Num segundo momento, desenvolveu-se a ideia de equivalência 

dando significado para cada operação realizada na resolução de uma equação. O 

Caderno do Professor auxilia os professores a evitarem os procedimentos automáticos e 

as expressões como “passa para o outro lado com o sinal trocado” pelo menos enquanto 

os alunos estão descobrindo os significados. 

Nessa construção do significado da resolução da equação temos a mesma tarefa 

sendo resolvida por várias técnicas (τ10) e (τ11), ou seja, a técnica vai se aprimorando 

dentro do significado da equação. Então, vamos encontrando técnica mais eficaz para 

uma mesma resolução. Para que a compreensão da técnica (τ11) aconteça, os cadernos 

pedem para os alunos escreverem cada passagem (τ12). Essa atividade tem a intenção de 

estreitar, cada vez mais, a relação entre a língua corrente e a linguagem matemática. 

Esse percurso busca não somente desenvolver um processo de resolução, mas mais que 

isso, auxiliar na percepção da ideia de equivalência e na relação entre as linguagens 

utilizadas. 

Observando os momentos de estudos, percebemos que estão desenvolvidos o 1º 

momento em relação à equação e o seu significado, mas o 1º momento com a resolução 

usando a analogia com a balança de dois pratos. Nesse mesmo momento, podemos dizer 

que aqui estamos desenvolvendo o 4º momento, pois a maneira como a analogia está 

sendo feita oferece uma justificativa para a técnica apresentada. Na próxima atividade, 

temos um 2° momento, no qual a técnica de resolução é aplicada. 

 
Tabela 6.33: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 4 - 

Proporcionalidade, Equações e a Regra de Três. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E.  

35 (T13) Descobrir erros de 

resolução em equações 

de 1º grau 

(τ13) Observar se a técnica (τ11) 

foi realizada corretamente. 

 4º  

36-37 (T14) Resolver problemas 

que envolvam 

proporcionalidade. 

(τ14A) Construir tabelas 

representando as medidas das 

grandezas. 

(τ14B) A partir da tabela, 

resolver o problema com a 

regra de três. 

(θ5) A noção de 

proporcionalidade. 

 

 

1º , 2º  

37-40 (T15) Diferenciar quando 

duas grandezas são 

diretamente ou 

inversamente 

(τ14A)  

(τ15) Identificar nas tabelas a 

partir do produto e da razão 

entre os valores quando as 

(θ5)  

 

(Θ2) Conceito de 

proporcionalidade. 

3º   

5º  
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proporcionais. relações são diretamente ou 

inversamente proporcionais.  

40 (T4)  (τ4)   6º  

 

Essa situação inicia-se dando continuidade ao trabalho desenvolvido na situação 

anterior, que seria compreender o significado da ideia de equivalência, pedindo para os 

alunos encontrarem erros em resoluções de equações (T13). Com essa atividade, 

percebemos o 4º momento de estudo da Tarefa (T11) relacionada à resolução, porque, 

encontrar os erros em uma resolução feita por outros, significa que você compreendeu o 

processo e consegue justificar cada passagem da técnica, no caso, a (τ11). 

Seguindo, o texto começa a desenvolver problemas com a ideia de proporção, 

nesse momento, temos o 1º e 2º momentos com a proporcionalidade e a técnica para 

resolver os problemas. Aqui se inicia o desenvolvimento da noção de proporcionalidade 

(θ5), mas de uma maneira intuitiva.  

Na terceira parte da situação, a tecnologia (θ5) começa a ser desenvolvida e 

encontramos o 5º momento de estudo, o qual institucionalizará as relações numéricas 

entre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, pois o texto constrói 

tabelas com relações entre as grandezas A e B, como mostra a figura 6.6: 

 

A B  A B 

5 8  5 8 

10 16  10 4 

 

        Figura 6.6: Tabelas de Proporcionalidade (SP, CA, 2009a, 6ª série, V. 4, p. 37-38) 

 

Em cada uma os alunos são levados a calcular os produtos e as razões para 

compreender o significado e a diferença entre as relações direta e inversamente 

proporcionais. Essa proposta mostra as relações numéricas quando as grandezas são 

diretamente ou inversamente proporcionais. Nessa situação, faltou formalizar o 

significado das relações de proporcionalidade entre as grandezas a partir dos problemas. 

Mas, isso está claro para o professor no Caderno do Professor. 
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6.3.2. Análise da 7ª série/8º ano – Volume 2 

 

 

No 8º ano (7ª série) temos o ano do Ensino Fundamental em que o ensino de 

álgebra predomina em relação aos outros ramos da matemática. Por isso, a estrutura dos 

Cadernos dividiu o assunto de álgebra em dois volumes. Este volume é o primeiro e está 

destinado a desenvolver o cálculo algébrico. O cálculo algébrico é o estudo de álgebra 

que está mais relacionado com o ensino das propriedades das estruturas algébricas, mas 

como vimos anteriormente, a proposta do Caderno tem a intenção de sugerir uma forma 

diferente de tratar esse assunto, como ressalta no Caderno do Professor: 

 

Normalmente, atribuímos ao estudo da álgebra as funções de 

generalizar a aritmética, de possibilitar um processo para a resolução 

de problemas, de permitir a representação da variação de grandezas e, 

ainda, de formalizar estruturas matemáticas. Entendemos que essas 

quatro funções devem ser exploradas de forma relacionada, e não 

como blocos isolados dentro do planejamento. Dessa maneira, as 

atividades propostas devem ser interpretadas como um modo de 

estabelecer a relação entre duas ou mais das funções do estudo da 

álgebra. (São Paulo, CP, 2008a, p. 9) 

 

Esse volume foi pensando com a intenção de relacionar as funções do estudo da 

álgebra. Vamos analisar dentro das situações de aprendizagens como as praxeologias 

são desenvolvidas. 

Na Situação 1 o texto faz uma retomada da percepção de padrão (T1) e da escrita 

da generalização presente em sequências de figuras formadas por bolinhas (T3). A 

generalização ocorre entre a relação da quantidade de bolinhas e a posição da figura. 

Nessas novas sequências, dependendo da maneira que interpretarmos as figuras e as 

suas sequências, vamos encontrar algumas expressões diferentes representando a mesma 

sequência. O objetivo dessa situação é a tarefa (T16) de identificar as equivalências entre 

essas expressões a partir da técnica (τ16) que utiliza propriedades, como a distributiva 

dentro do cálculo algébrico para mostrar a equivalência entre as expressões. Podemos 

exemplificar na atividade: 
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                       Figura 6.7: SP, CA, 2009b, 7ª série, V.2, p. 4 

 

Nessas atividades tem-se o desenvolvimento do 2º momento de estudo porque é 

uma retomada das tarefas (T1), (T2) e (T3) da Situação 1 do volume 4 da 6ª série/7º ano 

e, também e, também, o 3º momento com a possibilidade de encontrar mais de uma 

expressão que represente uma generalização e da possibilidade de relacioná-las tanto de 

forma algébrica (τ16) quanto pela análise do padrão apresentado na sequência (τ1A), 

(τ1B), (τ2) e (τ3). Percebemos um aprimoramento das técnicas envolvidas. 

A seção posterior a essa, destina-se a desenvolver o 4º momento de estudo dessa 

tarefa que seria a justificativa das técnicas utilizadas, que pode ser ilustrado pela 

seguinte atividade: 

 

 

                Figura 6.8: SP, CA, 2009b, 7ª série, V. 2, p. 9 

 

A compreensão da tarefa (T17) que seria construir uma sequência que represente 

a expressão dada possibilita ao aluno compreender o significado das generalizações, ou 

seja, conseguir justificar as técnicas desenvolvidas. Com a realização dessas atividades 

é possível que o aluno tenha compreendido a tecnologia (θ6) que está permeando essa 

situação de aprendizagem que seria compreender o significado dos símbolos algébricos. 

Para sintetizar a análise vamos analisar o percurso dessa situação na tabela 

abaixo: 
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Tabela 6.34: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 1 - 

Aritmética com Álgebra: As letras como números. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

 

3-9 (T1) 

(T2) 

 (T3)  

(T16) Identificar a 

equivalência entre as 

generalizações encontradas. 

 (τ1A), (τ1B)  

(τ2)  

(τ3)  

(τ16) Utilizar a propriedade 

distributiva da multiplicação 

em relação à adição e 

subtração. 

(θ1)  

 (Θ1)  

2º , 3º  

9-10 (T17) Construir uma 

sequência de bolinhas a 

partir de uma expressão 

algébrica. 

(τ17) Relacionar o cálculo 

algébrico com a quantidade e 

posicionamento de bolinhas 

(θ6) Compreensão do 

significado dos 

símbolos algébricos. 

4º  

11 (T4)  (τ4)   6º  

 

Com essa situação os Cadernos fecham um ciclo de tarefas que utilizam a 

álgebra para representar sequências de figuras geométricas. Assim, estabelece que é 

possível relacionar a álgebra com a geometria. A partir dessa construção, o Caderno vai 

começar nas próximas situações de aprendizagens a escrever o cálculo de perímetro e 

áreas de quadrados e retângulos com a linguagem algébrica. Essa relação tem o objetivo 

de desenvolver o cálculo algébrico com o significado pautado nas relações de áreas e 

perímetros de figuras geométricas. 

 

Tabela 6.35: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 2 - 

Produtos Notáveis: significados geométricos. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E. 

12-14 (T18) Escrever produtos 

algébricos que 

representam a área de um 

retângulo. 

(T19) Representar 

geometricamente 

produtos algébricos. 

(T20) Encontrar uma 

expressão algébrica 

equivalente ao produto de 

dois fatores. 

(τ18) Escrever a área de um 

retângulo com as expressões 

que simbolizam o tamanho 

dos lados dessa figura. 

(τ19) Interpretar os fatores do 

produto como lados de um 

retângulo. 

(τ16)  

 

(θ7) Relação da 

álgebra com a 

geometria.  

1º 2º  

15-20 (T21) Identificar os 

produtos notáveis com o 

cálculo de área. 

 

(T22) Representar 

geometricamente o 

trinômio quadrado 

perfeito. 

 

(τ19) 

(τ21) Usar a representação 

geométrica para explicar o 

polinômio. 

(τ22A) Identificar cada termo 

do polinômio com o cálculo 

de áreas de retângulos. 

(τ22B) Montar um quadrado 

com os retângulos adquiridos 

(θ8) Compreensão 

da demonstração 

geométrica dos 

produtos notáveis.  

4º,  

 5º  
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(T23) Representar 

geometricamente a 

diferença de dois 

quadrados. 

 

(T24) Identificar os 

produtos notáveis 

em (τ22A) que represente o 

trinômio quadrado perfeito. 

(τ22A) 

(τ23) Montar um retângulo 

com os retângulos adquiridos 

em (τ22A) que represente a 

diferença de dois quadrados. 

(τ24) Identificar as 

regularidades nos cálculos 

algébricos. 

21 (T4)  (τ4)   6º  

 

O objetivo dessa situação é desenvolver a tecnologia (θ8) que seria mostrar que a 

geometria pode ser usada para explicar produtos de polinômios, em especial, os 

produtos notáveis. Na primeira parte dessa situação, encontramos o 1º e 2º momentos de 

estudos, nos quais são desenvolvidas as tarefas de escrever em linguagem algébrica o 

cálculo de áreas de retângulos (T18) e vice-versa (T19). Como o 2º momento de estudo 

temos o fato de usar a propriedade distributiva (τ16) para mostrar equivalências em 

expressões algébricas. 

Para concluir essa situação, o texto na segunda parte tenta mostrar que os 

produtos notáveis podem ser demonstrados e entendidos por relações de áreas de 

retângulos e quadrados. Aqui encontramos o 4º momento de estudo que tenta justificar 

as técnicas utilizadas para compreender a tecnologia (θ8) explicitada nessas atividades. 

Esse percurso serve também para mostrar que os cálculos dos produtos notáveis 

apresentam regularidade no polinômio (τ24), com isso, institucionalizamos as 

regularidades encontradas, podemos, assim, identificar o 5º momento de estudo.  

As situações de aprendizagem apresentadas, nesse volume em especial, estão 

encadeadas, ou seja, uma situação dá condições para o desenvolvimento da situação 

posterior. Na continuação, a Situação 3 tem como objetivo apresentar alguns casos de 

fatoração. Esses casos não estão explícitos, eles são encontrados a partir das identidades 

encontradas entre polinômios equivalentes (τ24). Toda a explicação e constatação das 

regularidades existentes nos produtos notáveis partem das relações geométricas e não 

somente do cálculo algébrico.  

Para apresentar as praxeologias dessa situação, temos a tabela 6.36 sintetizando 

a nossa discussão. Na primeira linha, temos uma retomada das tarefas desenvolvidas na 

situação anterior que representam o 2º momento de estudos. Essas tarefas estão 

explicitadas na atividade apresentada na Figura 5.62 que está na página 183 desse 

trabalho. Continuando o 2º momento, no qual essas tarefas e técnicas estão sendo 
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desenvolvidas temos a segunda linha da nossa tabela referente às páginas 26 e 27 (ver 

Tabela 6.36) do Caderno da 7ª série, cujas tarefas e técnicas são repetidas mas a partir 

de um diálogo entre duas pessoas. Podemos observar isso na tabela a seguir: 

 

Tabela 6.36: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 3 – 

Álgebra: fatoração e equações. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

 

22-25 (T25) Escrever polinômios 

que representam a área ou 

o perímetro de um 

retângulo. 

(T26) Identificar 

polinômios equivalentes. 

(T27) Calcular o valor 

numérico de um polinômio 

(τ25) Usar as letras para 

escrever os cálculos de áreas 

ou perímetros de retângulos. 

 

(τ16)  

 

(τ27) Substituir a letra do 

polinômio pelo valor dado e 

resolver as operações 

aritméticas. 

 

(θ9) Entendimento 

geométrico para a 

formação do 

polinômio 

 

(θ10) Relação da 

álgebra com a 

aritmética 

2º  

26-27 (T28) Entender as relações 

entre os lados de um 

retângulo apresentadas em 

um diálogo entre duas 

pessoas. 

(T25), (T26)  

(T29) Verificar se o 

polinômio dado representa 

a área do retângulo dado. 

(τ28) Interpretação do texto.  

 

 

 

 

(τ1), (τ26) 

 (τ18) e (τ16) 

 2º  

27-30  (T30) Encontrar uma raiz 

de uma equação de 2º grau 

escrita em forma de 

pergunta.  

(T8) (equação de 2º grau). 

(T31) Identificar equações 

equivalentes. 

(T32) Verificar se o número 

dado é raiz da equação. 

(τ30) Usar o cálculo mental. 

 

 

 

(τ8). 

(τ16)  

 

(τ32) Substituir o valor dado 

na equação e realizar as 

operações aritméticas 

 3º  

30-32 (T33) Resolver uma 

equação que está escrita 

em língua corrente. 

 (T34) Identificar a fração 

algébrica descrita no texto. 

  

(T35) Compreender a 

simplificação algébrica 

apresentada no texto.  

 

(τ30) e (τ28)  

 

 

(τ34) Relacionar a escrita em 

língua corrente com a 

linguagem algébrica. 

(τ35) Relacionar as 

propriedades da aritmética  

com as propriedades das 

estruturas algébricas. 

 

(θ3)  

 

(θ10) 

 

(Θ1) 

(Θ3) Álgebra como 

estudo das 

propriedades das 

estruturas algébricas. 

2º  

 

 

1º  

32-34 (T36) Resolver equações e 

sistemas de equações 

apresentados como 

perguntas. 

(T37) Resolver equações de 

(τ34), (τ30)  

 

 

 

(τ30)  

 2º  

 

 

 

1º  
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2º grau escritas de forma 

fatorada. 

(τ37) Usando a propriedade: 

Se a.b =0 então a = 0 ou b=0. 

(τ11) 

35 (T38) Fatorar e resolver 

equações de 2º grau 

(τ38) Fatorar a partir das 

relações entre polinômios 

equivalentes e relações 

geométricas. 

(τ37) e (τ11) 

 1º  

36 (T4)  (τ4)   6º  

 

Observando a tabela, na linha referente às páginas 27-30 (ver Tabela 6.36), 

vamos encontrar a tarefa (T8) de escrever em simbologia algébrica uma equação que 

aparece como uma pergunta, e a tarefa (T30) relacionada à resolução dessa pergunta. 

Essas tarefas são semelhantes às desenvolvidas na Situação 3 do volume 4 do Caderno 

da 6ª série/7º ano. As tarefas são semelhantes, mas nesse caso, estamos falando da 

equação de 2º grau. O que implica que a escrita em linguagem algébrica se realiza pela 

mesma técnica (τ8) usada anteriormente, enquanto que para a resolução pede-se para 

usar o cálculo mental. Dessa maneira, o aluno pode usar as operações inversas como 

também pode usar o cálculo de potência para resolver as operações. Nesse caso, as 

tarefas estão relacionadas ao 3º momento de estudo, no qual o aluno precisará 

desenvolver novas técnicas de resolução dentro do seu repertório. Esse cálculo depende 

do repertório do aluno e, na verdade, é isso o que os Cadernos valorizam, como já 

falamos anteriormente. Os Cadernos, ao lançar uma tarefa relacionada à resolução, em 

um primeiro momento, deixam a possibilidade de uma resolução heurística para depois 

direcionar as técnicas para o desenvolvimento de um procedimento de resolução mais 

formalizado. No caso, as equações de 2º grau nessa situação serão resolvidas por 

cálculos mentais e somente no Volume 2 do 8ª série/9º ano as fórmulas de resolução de 

uma equação de 2º grau serão estudadas. 

Nas páginas 30 a 32 (ver Tabela 6.36), o texto inicia-se com o uso da divisão 

entre polinômios e da fatoração para simplificar frações algébricas. Para isso, usa-se 

textos escritos em língua corrente como é o caso do exemplo que está na Figura 5.63 na 

página 184. Nesses problemas, a possibilidade de compreender a simplificação está 

relacionada com o cálculo aritmético. Identificamos aqui o primeiro contato do aluno 

com a simplificação de frações algébricas, mas o 2º momento, se pensarmos nas 

equações escritas em forma de texto. 

Na continuidade as técnicas apresentadas não são novas, elas são compostas por 

técnicas desenvolvidas em situações anteriores, como é o caso da técnica (τ38) que é 
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composta pelas técnicas discutidas em todo esse volume relacionando os produtos 

notáveis com a fatoração a partir da relação geométrica. Portanto, as técnicas são 

conhecidas, mas a composição dessas técnicas para a resolução de tarefas como (T35), 

(T37) e (T38) caracterizam um primeiro encontro. 

Como podemos perceber observando a tabela das praxeologias, as tarefas e as 

técnicas vão se repetindo e em cada atividade aparece uma tarefa nova. Isso vai 

fortalecendo as técnicas desenvolvidas e favorecendo que novas técnicas apareçam 

devido à construção do conhecimento que vai se transformando. Percebemos que as 

praxeologias vão se completando se unirmos o trabalho desenvolvido no caderno 

anterior e este. Não podemos desenvolver a praxeologia nessa situação de aprendizagem 

se não entendermos como um percurso as situações 1 e 3 do Caderno da 6ª série e a 

Situação 2 deste caderno, elas se completam e direcionam para o trabalho neste caderno. 

As tarefas da Situação 4, novamente, estimulam a percepção de um padrão 

aritmético ou geométrico e a escrita da generalização desse padrão. Mas, para a 

resolução dessas tarefas, será necessário aprimorar as técnicas já desenvolvidas até aqui, 

assim sendo, teremos o 3º momento de estudo e até o 4º momento, quando for 

imprescindível justificar o padrão para encontrar a generalização. Verificamos essa 

análise na tabela abaixo: 

 

Tabela 6.37: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 4 – 

Aritmética e Geometria: Expressão algébrica de algumas ideias fundamentais. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e 

Teoria 

M. E. 

 

37-39 (T39) Compreender que a 

soma dos 7 primeiros 

números naturais a partir de 

1 pode ser análoga a soma da 

quantidade de bolinhas que 

formam triângulos 

retangulares e isósceles. 

(T40) Escrever a soma dos n 

primeiros números naturais a 

partir de 1. (Sn) 

(τ39A) Mostrar a relação da soma 

da quantidade de bolinhas que o 

forma o triângulo e o cálculo 

aritmético. 

(τ39B) Mostrar que esse cálculo 

representa um padrão para 

outros triângulos. 

(τ40) Relacionar (Sn) com o 

padrão encontrado em (τ39B). 

(τ3)  

(θ1)  

 

(θ7) 

(θ10)  

 

 

(Θ1) 

 

 

3º 

4º  

40-41 (T41) Calcular um número 

par ou ímpar dependendo da 

sua posição, a partir do 2 ou 

1, respectivamente. 

(T42) Representar um número 

par ou ímpar de ordem n, a 

partir do 2 ou 1, 

respectivamente. 

(τ1A) 

 (τ17)  

 

 

 (τ3)  

(θ1)  

 

(θ7) 

(θ10)  

 

 

(Θ1) 

 

3º 

4º 

 

41-43 (T43) Calcular a soma dos n 

primeiros números ímpares a 

 (τ1A), (τ1B)  

(τ43) Uso de operações 

(θ1)  

 

3º 

 4º 
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partir de 1. (Sn
i
) 

 

 

(T44) Mostrar que a soma dos 

n primeiros números pares a 

partir de 2, é igual a n
2
 + n. 

(Sn
p
) 

(T45) Mostrar que a soma das 

duas somas anteriores (Sn
i
 + 

Sn
p
) resulta na soma dos 2n 

primeiros números naturais a 

partir de 1. (S2n = Sn
i
 + Sn

p
) 

aritméticas para identificar o 

padrão. 

 

(τ3)  

(τ17) (τ1A) (τ1B) (τ43) 

 

 

 (τ45A) Realizar a tarefa (T40) 

para encontrar a S2n. 

(τ45B) Realizar o cálculo 

algébrico de Sn
i
 + Sn

p
. 

(τ45C) Mostrar que as expressões 

encontradas são semelhantes 

pela técnica (τ16). 

(θ7) 

(θ10)  

 

 

(Θ1) 

 

 

44-45 (T46) Escrever a soma dos 

ângulos internos de 

polígonos com 5, 8 e 1000 

lados. 

 

 

 

(T47) Escrever a soma dos 

ângulos internos de um 

polígono convexo de n lados. 

(τ46A) Calcular a soma dos 

ângulos internos de um polígono 

tendo como base a soma dos 

ângulos de um triângulo. 

(τ46B) Observar o padrão 

encontrado no cálculo acima. 

 

(τ3)  

 

(θ1)  

 

(θ7) 

(θ10)  

 

 

(Θ1) 

 

1º 

4º 

 

46-47 (T48) Escrever a quantidade 

de diagonais de um polígono 

convexo de 5 e 6 lados.  

(T49) Escrever a quantidade 

de diagonais de um polígono 

convexo de n lados. 

(τ48) Pensar nas várias maneiras 

de contar a quantidade de 

diagonais. 

(τ49) Elaborar um padrão para 

essa contagem. 

(τ3)  

(θ1)  

 

(θ7) 

(θ10)  

 

 

(Θ1) 

 

1º  

4º 

 

47 (T50) Escrever a quantidade 

de apertos de mãos diferentes 

que serão realizados em uma 

sala com 7 pessoas. 

 (T51) Escrever a quantidade 

de apertos de mãos diferentes 

que serão realizados em uma 

sala com n pessoas. 

(τ50) Interpretando o contexto 

para elaborar uma maneira de 

contar os apertos de mãos. 

 

(τ49)  

(τ3)  

 

(θ1)  

 

(θ7) 

(θ10)  

 

 

(Θ1) 

 

1º 

4º  

48 (T4)  (τ4)   6º  

 

Essa situação de aprendizagem, como podemos observar, faz uma retomada da 

percepção do padrão e da escrita da generalização desse padrão. Por outro lado, 

apresenta expressões algébricas e pede para os alunos encontrarem a explicação dessa 

generalização. Em muitas tarefas, encontrou-se generalizações aritméticas e 

geométricas. Para todas há a necessidade de retomar muitas técnicas aprendidas e 

compô-las para resolver uma única tarefa, como é o caso da (T45) que é uma tarefa que é 
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desencadeada pelas tarefas anteriores (T40), (T41), (T42), (T43) e (T44) e as suas 

respectivas técnicas. 

Com isso, percebemos que essa situação trabalha muito com o 3º momento de 

estudo, pois existe a necessidade de desenvolver novas técnicas para a resolução dessas 

tarefas. Percebe-se que nessas tarefas a técnica de observar, representar e fazer cálculos 

aritméticos para encontrar o padrão são necessários. Percebe-se ainda que existe uma 

parte da resolução das atividades que desenvolve a percepção, o raciocínio, a tentativa, a 

relação da questão atual com o repertório de conhecimento matemático que o aluno 

possui. Essas habilidades fazem parte do pensamento algébrico. 

As atividades da Situação 4 completam esse Caderno cobrando as habilidades 

desenvolvidas no Caderno 4 da 6ª série e neste Caderno. Cabe ao professor avaliar em 

que momento os alunos poderão compreender se será possível ou não a resolução dessa 

situação. Um questionamento que surge é se o pouco tempo de assimilação das 

conclusões feitas até aqui foram sufucientes para completar as praxeologias estudadas. 

Essa questão surge devido aos poucos 2º  momentos de estudo. 

 

 

6.3.3. Análise da 7ª série/8º ano – Volume 3 

 

 

Esse Caderno é destinado ao 3º bimestre do 8º ano (7ª série). Nele será 

aprimorado o estudo das equações e se iniciam o estudo dos sistemas de equações e as 

suas resoluções algébricas e geométrica. Para a resolução geométrica, iniciam-se o 

trabalho com o plano cartesiano. Para isso, a Situação 1 propõe aprimorar as técnicas 

utilizadas na escrita e na resolução das equações.  

 

Tabela 6.38: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 1 – 

Expandindo a linguagem das equações. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

3-6 (T52) Escrever em 

linguagem algébrica a 

equação que está escrita 

em língua corrente. 

(T53) Escrever em língua 

corrente a equação que está 

escrita em linguagem 

algébrica. 

(τ28), (τ8), (τ34)  

 

 

 

(τ53) Criar uma situação a 

partir da equação dada. 

 

 

 

(θ3)  

 

(θ10)  

 

 

2º  

3º  
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(T11)  

 

(τ10), (τ11)  

 

7-11 (T11) Resolver equações 

(T54) Registrar o raciocínio 

da resolução 

(τ11H) Usar método heurístico 

(τ54) Escrever de alguma 

maneira o raciocínio 

encontrado para a resolução. 

(θ11) Desenvolvimento 

de estratégias de 

resolução. 

3º  

11-13 (T55) Resolver problemas. (τ28), (τ34), (τ8), 

(τ10), (τ11), (τ11H)  

 3º  

 

Essa situação propõe ao aluno aprimorar todas as técnicas e as tecnologias 

desenvolvidas fortalecendo, assim, a construção do seu conhecimento. Dessa maneira, 

essa situação representa os 2º e 3º momentos de estudo dentro da relação linguagem 

escrita e linguagem algébrica e, também, da resolução de equações. Isso porque essa 

situação de aprendizagem retoma tudo o que foi aprendido com aprimoramento das 

técnicas. Essa didatização favorece uma nova forma de pensar e raciocinar perante as 

propostas de atividades. A próxima situação de aprendizagem vai introduzir um 

conceito novo. As coordenadas cartesianas serão desenvolvidas, entraremos aqui em 

outras técnicas que estão relacionadas com as anteriores, mas em outra forma de 

representação. 

Na Situação 2, as tarefas (T56) e (T57) desenvolvem a noção de sistema de 

coordenadas. Nas tarefas (T58) e (T59) aprende-se a ler e marcar as coordenadas dos 

pontos no plano cartesiano. Essa primeira parte da situação apresenta o plano cartesiano, 

esse percurso é analisado como o 1º momento de contato com a possibilidade de 

desenhar figuras geométricas no eixo de coordenadas. O Caderno aproveita essa 

situação para estudar as transformações geométricas (translações e reflexões) no eixo de 

coordenadas. Para isso, desenvolve como o 1º momento de estudo as tarefas 

relacionadas a translação (T60), (T61), (T62) e (T63) e as de reflexão (T64), (T65), (T66) e 

(T67), como podemos acompanhar na tabela: 

 

Tabela 6.39: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 2 – 

Coordenadas cartesianas e transformações no plano. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E.  

14 (T56) Escrever a localização 

de uma rua em um guia de 

ruas 

(τ56) Entender o 

funcionamento de localização 

de um guia de ruas. 

 1º  

15-16 (T57) Apresentar a 

localização de um objeto em 

uma malha quadriculada a 

partir de vários referenciais 

distintos.  

(τ57) Usar a malha 

quadriculada para descrever a 

posição de objetos. 

 1º  

16-21 (T58) Escrever as (τ58) Compreender o (θ12) Entendimento  1º  



269 
 

coordenadas de figuras 

geométricas que estão 

desenhadas no plano 

cartesiano. 

(T59) Desenhar figuras 

geométricas e símbolos no 

plano cartesiano a partir de 

suas coordenadas. 

posicionamento e o 

funcionamento do sistema de 

coordenadas.  

 

(τ59) Marcar cada ponto no 

plano cartesiano a partir do 

desenvolvimento da técnica 

(τ58) e desenhar as figuras 

geométricas. 

do plano cartesiano.  

 

 

2º  

21-24 (T60) Ler um texto para 

compreender o que é:  

translação, translação 

horizontal, translação vertical 

e translação combinada. 

(T61) Identificar o tipo de 

translação ocorrida nas 

figuras desenhadas no plano 

cartesiano. 

 

(T62) Desenhar triângulos e 

realizar as translações 

pedidas no plano cartesiano. 

(T63) Desenhar polígonos e 

criar dois tipos de 

translações. 

(τ28) 

 

 

 

 

(τ61) Identificar o 

posicionamento das figuras 

pela leitura dos pontos no 

gráfico e usar os conceitos 

apreendidos em (T60).  

(τ59)  

(τ62) Fazer as translações nas 

figuras de acordo com (T60). 

(τ59) 

(τ62) 

(θ12)  1º  

25-27 Refazer o processo para as 

reflexões. 

 (T64) Ler um texto para 

compreender o que é:  

reflexão, reflexão horizontal 

e reflexão vertical. 

(T65) Desenhar quadriláteros 

e realizar as reflexões 

pedidas no plano cartesiano. 

(T66) Encontre as novas 

coordenadas de um triângulo 

a partir das transformações 

(translações e reflexões) 

pedidas sem o auxílio do 

plano cartesiano. 

(T67) Verifique no plano 

cartesiano se as coordenadas 

obtidas em (T63) estão 

corretas. 

 

 

(τ28) 

 

 

 

(τ59) 

(τ65) Fazer as reflexões nas 

figuras de acordo com (T64).  

(τ66) Manipular as mudanças 

das coordenadas pensando nos 

conceitos da técnica (τ65) 

abstraindo o gráfico. 

 

 

(τ59) 

(τ67) Verificar se no 

posicionamento das figuras se 

as transformações discutidas 

em (T60) e (T64) estão corretas. 

(θ12) 1º  

28 (T68) Relacionar as 

transformações estudadas 

com a mudança que ocorre 

nos eixos do plano cartesiano 

em cada movimento. 

(τ68) Concluir um padrão de 

movimento a partir das 

técnicas (τ62), (τ65), (τ66) para 

cada transformação. 

(θ12) 5º  

29 (T4)  (τ4)    6º  
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Para finalizar esse estudo, a situação propõe a tarefa (T68) que está expressa no 

exercício seguinte: 

 

 

                        Figura 6.9: SP, CA, 2009c, 7ª série, V. 3, p. 28 

 

A tarefa auxilia a concluir que mudanças ocorrem nas coordenadas dos pontos 

que sofreram algum tipo de translação ou de reflexão. Dessa maneira, essa tarefa 

institucionaliza (5º momento) a relação entre as transformações geométricas e as 

coordenadas dos pontos, ou seja, sistematiza o que foi discutido nas tarefas anteriores de 

(T60) até a (T67).  

Em relação às técnicas, desenvolvidas nessa situação, elas continuam 

encadeadas, como por exemplo, a técnica (τ68) que sintetiza várias técnicas. Dando 

continuidade, também encontramos técnicas que desenvolvem a habilidade de criação 

(τ63), outras a imaginação, e a abstração como a (τ66). Assim, percebemos que essas 

técnicas estão relacionadas às habilidades de pensamento, como concluir, criar, 

imaginar, abstrair. Essas são habilidades necessárias para desenvolver uma forma de 

pensar, o que nos remete a considerar que essas técnicas não se reduzem ao treino de 

procedimentos, possibilitando o desenvolvimento da tecnologia (θ12) que desenvolve 

habilidades de trabalhar com o plano cartesiano. 

Na Situação 3, as tarefas estão direcionadas para a resolução de sistemas de 

equações de 1º grau com 2 incógnitas. Na primeira atividade, o texto constrói um 

sistema de equações partindo da resolução de uma equação de 1º grau com 2 incógnitas 

(T69). Depois que o aluno encontra várias soluções para essa equação a atividade 

constrói a segunda equação (T70) em forma de problemas e monta-se o sistema de 

equações. Dessa maneira, percebe-se que de todas as possibilidades de solução para 

equação, no sistema ficou apenas uma solução. O conceito de variável está 

desenvolvido nessa atividade tacitamente. Esse tipo de tarefas já foi desenvolvido nas 

resoluções das equações, então consideramos como o 2º momento de contato com essas 

tarefas e técnicas de resolução. 
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A situação para discutir as resoluções dos sistemas baseia-se na resolução de 

problemas. O texto apresenta as resoluções algébricas: método da substituição (τ71A) e 

método da adição (τ71B) e a resolução geométrica (τ71C). As duas primeiras são 

justificadas pelas ideias usadas para resolver equações (Caderno da 6ª série/7º ano - 

Volume 4) e a geométrica está utilizando o plano cartesiano. Essas resoluções são 

consideradas como 3º momento de estudo, pois se precisa um aprimoramento das 

técnicas já trabalhadas para o desenvolvimento dessas técnicas de resolução. Em 

continuidade a esse 3º momento de estudo apresenta-se a tarefa (T72) no qual se percebe 

que todas as resoluções chegam no mesmo resultado. Para finalizar a resolução de 

sistemas, a tarefa (T73) discute todos os tipos de solução de um sistema. Essa tarefa é 

resolvida com a técnica (τ73) que apresenta os tipos de solução de um sistema devido ao 

posicionamento das duas retas no plano cartesiano. Como última tarefa (T74) o texto 

pede para o aluno resolver um sistema por mais uma forma de resolução e classificar o 

tipo de solução. Essa tarefa sistematiza toda a discussão do capítulo tornando-se um 

momento de institucionalização, mas essa conclusão não é feita no Caderno do aluno, a 

ele fica somente a execução da tarefa. Cabe aqui ao professor fazer essa sistematização. 

No Caderno do Professor tem uma orientação para ele fazer essa sistematização em 

sala. Vamos apresentar a tabela resumindo a situação: 

 

Tabela 6.40: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 3 – 

Sistemas de equações lineares. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E.  

30-34 (T69) Encontrar as soluções 

de um problema que 

representa uma equação de 

1º grau com duas 

incógnitas. 

(T70) Encontrar a solução 

de um problema que 

representa um sistema de 

equações de 1º grau com 

duas incógnitas 

(τ69) Encontrar as soluções a 

partir de cálculos aritméticos 

que satisfaçam o problema. 

 

 

(τ69) 

 

 2º  

34-36 (T71) Resolução de 

sistemas de equações. 

(τ71A) Método da substituição  (θ4)  3º  

36-40 (T71)  

(T55) Resolução de 

problemas. 

 

(τ71B) Método da adição 

(τ28) e (τ34) 

(θ11) e (θ12) 3º  

40-45 (T71) (Resolução 

geométrica). 

 

 

 

(τ71C) Construir uma reta para 

cada equação no plano e 

identificar que o ponto de 

intersecção das retas é a 

solução do sistema. 

 

(θ7)  

1º 
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(T72) Verificar que na 

solução das resoluções 

algébricas (τ71A) e (τ71B), 

encontra-se as coordenadas 

do ponto de intersecção 

(τ71C). 

(τ72) Resolver o sistema por 

mais de um método e comparar 

os resultados. 

 

3º  

 

46-49 (T73) Identificar os tipos de 

solução de um sistema de 

equação de 1º grau com 2 

incógnitas. 

(T74) Resolver os sistemas 

por mais de um método e 

classificar o tipo de 

solução. 

(τ73) Relacionar os tipos de 

solução de um sistema linear 

com o posicionamento entre 

duas retas no plano. 

(τ71B), (τ71C) e (τ73) 

(θ13) Relação entre as 

soluções de um 

sistema e o 

posicionamento das 

equações de retas deste 

sistema. 

5º  

 

Nessa situação não apareceu a seção intitulada O que eu aprendi... que seria um 

momento adequado para fazer uma avaliação e a institucionalização dos assuntos 

discutidos nessa situação. 

Na Situação 4, aparecem problemas do cotidiano que aceitam como respostas 

apenas números inteiros e positivos. As equações geradas por esses problemas são 

chamados de equações diofantinas. Assim, a situação aproveita para contar um pouco 

sobre Diofanto de Alexandria e incentivar os alunos a pesquisar mais sobre ele. Os 

problemas são resolvidos através da técnica (τ76), na qual eles organizam várias 

possibilidades para visualizar a correta. Essa tarefa possibilita o desenvolvimento de 

novas estratégias de resolução de problemas utilizando mais a ideia intuitiva do que 

procedimentos e regras de resolução. Podemos acompanhar a sintetização da situação na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 6.41: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 4 – 

Equações com soluções inteiras e suas aplicações. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E.  

50-51 (T75) Entender o que são 

equações diofantinas. 

(τ28)  

 

 1º  

52-55 (T76) Resolução de 

equações diofantinas. 

(τ76) Construir uma tabela 

colocando todas as 

possibilidades de números 

inteiros positivos e analisá-las 

para encontrar a única solução. 

(θ11) 1º  

55 (T77) Conhecer Diofanto de 

Alexandria 

(τ77) Pesquisa em livros e/ou 

internet 

 1º  

56 (T4)   (τ4)  6º  

 

Os Cadernos mostram as resoluções necessárias para compor o repertório 

algébrico do aluno, mas enfatizam a criação e a possibilidade do aluno de criar 
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estratégias de resolução para os desafios propostos em cada situação. Passaremos a 

analisar as praxeologias do Caderno da 8ª série/9º ano – Volume 2 que estudará as 

resoluções de equação de 2º grau e as funções. 

 

 

6.3.4. Análise da 8ª série/9º ano – Volume 2  

 

 

Na Situação1, temos o segundo contato com as equações de 2º grau, pois elas já 

apareceram em forma de perguntas no livro do 6ª série/7º ano. O objetivo dessa situação 

é a partir das técnicas de resolução já desenvolvidas nos outros cadernos e com o 

processo de fatoração desenvolver alguns cálculos para, posteriormente, apresentar 

cálculos específicos para a equação de 2º grau como as técnicas de completamento do 

quadrado, fórmula de Bhaskara e o método de soma e produto. Como o texto 

desenvolve técnicas a partir das técnicas conhecidas pelos alunos, isso nos parece 

caracterizar o 3º momento de estudo. A situação apresenta muitas técnicas novas. O 

desenvolvimento dessas técnicas, que seria o 2º momento, aparece na próxima situação. 

Por ora, acompanharemos esse percurso pela tabela: 

 

Tabela 6.42: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 1 – 

Alguns métodos para resolver equações do 2º grau. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

 

3-5 (T55) Resolver problemas 

(T52) - equação de 2º grau  

(τ28), (τ8), (τ34), (τ5), (τ11H) 

 

(τ28), (τ8), (τ34)  

(θ10) 

(θ11) 

2º  

6-10 (T78) Encontrar as 

semelhanças e diferenças 

nas equações de 2º grau. 

 

(T79) Resolver equações de 

2º grau 

(τ78) identificar os termos de 

uma equação de 2º grau 

 

 

(τ79A) Resolver equações da 

forma ax
2
 + b = 0 usando 

técnicas anteriores. 

(τ38) Fatorar equações do tipo 

ax
2
 + bx = 0. 

(τ79B) Resolver equações 

fatoradas e usar a técnica 

(τ37).  

 3º  

11-15 (T80) Ler o texto para 

compreender o método de 

completar quadrados para 

resolver uma equação de 2º 

(τ28) 

 

 

 

 1º  
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grau chamada  

(T81) Resolver um 

problema usando o método 

de completar quadrados.  

 

(τ81) Utilizar o método 

descrito em (T80) para 

resolver a equação de 2º grau. 

15-19 (T82) Escreva a fatoração 

do trinômio quadrado 

perfeito. 

(T79)   

 

 

 

(T83) Escrever a equação 

de 2º grau sabendo os 

valores das raízes. 

(τ82) fatore o trinômio 

quadrado perfeito 

 

(τ79C) Fatore a equação 

usando o método da soma e 

do produto.  

(τ79B) 

(τ83) Escrever a forma 

fatorada da equação de 2º 

grau usando (τ79C) e depois 

multiplicar usando a 

propriedade distributiva (τ16). 

 3 

20-23 (T79)   

 

(T84) Relacionar o valor do 

discriminante (Δ =b
2
-4.a.c) 

e as raízes de uma equação 

de 2º grau. 

(T79)  

(T79) - resolver equações 

fracionárias de 2º grau  

(τ79D) Usando a fórmula de 

Bhaskara. 

(τ84) Perceber que o valor do 

Δ determina a quantidade das 

raízes na solução. 

Resolver por qualquer 

método: (τ79A), (τ79B), (τ81), 

(τ79D). 

 1º  

24 (T4)   (τ4)  6º  

 

Na Situação 2, temos um momento reservado para problemas que são 

representados pela equação de 2º grau. Nesses problemas estamos envolvendo as 

técnicas de interpretação do problema e a representação da situação em linguagem 

algébrica, com isso pode-se usar qualquer um dos métodos de resolução desenvolvidos 

nesse percurso. Assim, estamos trabalhando com o 3º momento, pois as técnicas estão 

sendo aprimoradas e compostas para conseguir realizar as tarefas. Da mesma maneira, 

ao realizar a tarefa (T71), também estamos desenvolvendo o 3º momento, porque as 

técnicas precisam ser compostas para resolver a questão. Essa composição de tarefas em 

ambos os casos busca o desenvolvimento da tecnologia que compreenda que essas 

técnicas possam resolver a tarefa em questão. Para isso, precisa se pensar em estratégias 

de resoluções. Vejamos a síntese da Situação 2. 

 

Tabela 6.43: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 2 – 

Equações do 2º grau na resolução de problemas. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

 

25-31 (T55) Resolva os 

problemas 

(T79)   

 (τ28), (τ8), (τ34), (τ5) 

 

Resolver por qualquer 

(θ10) (θ11) (θ3)  3º  
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método: (τ79A), (τ79B), (τ81), 

(τ79D). 

32 (T85) Resolver equação 

do 3º grau 

(τ85) Fatorar a equação 

colocando o fator comum em 

evidência e resolvê-la por 

qualquer método: (τ79A), 

(τ79B), (τ81), (τ79D). 

 3º  

33 (T4)   (τ4),  6º  

 

O Caderno nas duas próximas situações vai desenvolver o assunto de funções, 

para isso, inicia o processo retomando a noção de proporcionalidade desenvolvida na 

situação 4 do volume 4 do Caderno da 6ª série/7º ano.  

A situação inicia retomando a resolução de problemas envolvendo 

proporcionalidade (T14) e a observação de tabelas com valores de duas variáveis e 

determinação de quando essas grandezas são diretamente ou inversamente 

proporcionais (T15) realizando multiplicações e divisões entre os valores da tabela que é 

representado pela técnica (τ15). Consideramos esse o 2º momento com essas tarefas, 

porque se trata de uma retomada no assunto. Por outro lado, essa retomada não é 

ressaltada no Caderno do aluno, mas pensando no percurso do ensino de álgebra a 

técnica (τ15) foi desenvolvida na situação 4, do volume 4 na 6ª série/7º ano e está sendo 

retomada na Situação 3 do volume 2 da 8ª série/9º ano. Temos nesse período 

praticamente dois anos de distância de um momento de estudo para o outro. Como o 

intervalo é muito grande, talvez seja necessário retomar aquela atividade antes de 

introduzir essa tarefa, mas isso cabe ao professor avaliar se há necessidade ou não. 

Na continuidade, temos as tarefas (T87) e (T88) que tratam de relações 

proporcionais ou não do cotidiano e da geometria e usam as técnicas (τ87), (τ88) que 

estão relacionadas com o ato de pensar e verificar se as relações são proporcionais ou 

não. Para exemplificarmos, selecionamos duas perguntas da atividade 5 que determina: 

 

5) Em cada um dos casos apresentados a seguir, verifique se há ou não 

proporcionalidade direta entre as medidas das grandezas correspondentes. Se houver, 

expresse tal fato algebricamente, indicando o valor da constante de proporcionalidade, 

quando possível. 

a) A massa m de uma pessoa é diretamente proporcional a sua idade t? 

f) O comprimento C de uma circunferência é diretamente proporcional ao seu raio r? 

                                                          (SP, CA, 2009d, 8ª série/9º ano, V. 2, p. 36) 

 

Parece-nos que essas tarefas desenvolvem o 3º e o 4º momentos de estudos. As 

técnicas precisam ser aprimoradas para o ato de pensar e interpretar a relação de 
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proporcionalidade. Dessa maneira, a tecnologia (θ5) é desenvolvida porque a tarefa 

obriga o aluno a pensar e a dar significado na técnica utilizada. Já a tecnologia (θ2), ou 

seja, o conceito de variável continua sendo desenvolvido de forma intuitiva. 

A situação termina com problemas envolvendo proporcionalidade, nos quais os 

alunos vão utilizar todas as técnicas desenvolvidas até aqui para resolvê-los. Isso 

implica os 2º e 3º momentos de estudos. A síntese dessas análises estão apresentadas na 

tabela 6.44. 

 

Tabela 6.44: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 3 – 

Grandezas proporcionais e variação linear: significados e contextos 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

 

34-36 (T14)  

(T86) Observar os valores 

de duas grandezas x e y e 

dizer se elas são 

diretamente oi 

inversamente 

prporcionais  

 (τ28) e (τ11H) 

(τ15)  

 

(θ5)  

(Θ2) 

2º  

36-37 (T87) Identificar se 

situações do cotidiano 

são diretamente ou 

inversamente 

proporcionais. 

(T88) Identificar se 

relações entre duas 

medidas na geometria são 

diretamente ou 

inversamente 

proporcionais. 

(τ28) 

(τ87) Pensar na situação 

apresentada e relacioná-la 

com a ideia de 

proporcionalidade. 

(τ88) Pensar na relação 

geométrica apresentada e 

relacioná-la com a ideia de 

proporcionalidade. 

 

(θ2)  

 

(θ5)  

(Θ2) 

3º 

4º  

37-43  (T14)   (τ28), (τ14A), (τ15) e (τ87)  2º, 3º  

43 (T4)   (τ4)  6º  

 

A situação 4 apresenta noções de função. O objetivo da situação é iniciar o 

conceito de função de forma intuitiva. Para isso, a situação inicia com a tarefa (T89) na 

qual descreve pessoas se locomovendo de casa até o trabalho de formas distintas e pede 

para o aluno escolher qual gráfico descreve cada movimento. Os gráficos representam a 

distância em função do tempo. Com uma tarefa simples o aluno começa a compreender 

que a representação gráfica possui um significado e pode ser lida, isso seria a tecnologia 

(θ14). Nesse caso, temos um primeiro contato com a interpretação de gráficos. Dando 

continuidade, as próximas tarefas (T90) e (T91) buscam interpretar o gráfico em relação a 

sua variação discutindo se ele apresenta uma proporcionalidade (direta ou inversa) entre 

as suas variáveis ou não. Completando essas tarefas, o texto apresenta problemas para 
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os alunos construírem os gráficos (T92) e, novamente, estudar as variações de cada 

gráfico. Essas tarefas representam o 2º momento de estudo com a noção de funções e, 

conjuntamente, estamos desenvolvendo o 3º momento porque as técnicas são 

aprimoradas, ou seja, precisam observar se a relação entre as variáveis é proporcional 

ou não. Assim, continuamos a desenvolver a ideia de variável (θ2) de forma intuitiva, a 

interpretação dos gráficos de função (θ12) e o conceito de proporcionalidade (θ5). 

Apresentamos a tabela 6.45 que sintetiza a nossa análise: 

 

Tabela 6.45: As praxeologias e os momentos de estudo da Situação de Aprendizagem 4 – 

Representação gráfica de grandezas proporcionais e de algumas não-proporcionais. 

Pág. Tarefas Técnicas Tecnologia e Teoria M. E. 

 

44 (T89) Identificar o gráfico 

que representa movimentos 

de pessoas se 

locomovendo numa rua.  

(τ89) Relacionar o 

comportamento do gráfico 

com a situação descrita. 

(θ12) 1º  

45-55 (T90) Interpretar gráficos 

de função. 

 

 

(T91) Explicar porque o 

gráfico representa 

grandezas diretamente ou 

inversamente 

proporcionais ou não 

proporcionais. 

(T92) Construir gráficos a 

partir de um problema. 

(τ58) 

(τ90) Encontrar as 

coordenadas de pontos no 

gráfico. 

(τ91) Relacionar a variação 

dos pontos do gráfico com o 

conceito de proporcionalidade 

ou não. 

 

 

(τ28)  

(τ92A) Construir uma tabela 

com pontos que representam 

o problema. 

(τ92B) Marcar os pontos da 

tabela no plano cartesiano. 

(θ12)  

 (θ5)  

(θ2) 

 

2º  

 

 

 

3º  

56 (T4)    (τ4)   6º  

 

Assim, finalizamos as atividades relacionadas ao ensino formal de álgebra nos 

Cadernos referentes ao Ensino Fundamental.  
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6.3.5. Análise da Coleção 

 

 

Ao analisarmos todos os Cadernos, percebemos o percurso de didatização que 

vai se compondo e produzindo as praxeologias. O momento de estudo pouco utilizado 

nesse processo é o 2º momento, no qual as técnicas seriam trabalhadas e reforçadas para 

sua compreensão. Em cada Situação de Aprendizagem temos uma parte do percurso 

com 1º, 3º e muitos 4º momentos, mas poucos 2º e 5º momentos. O 5º momento de 

estudo aparece muito implicitamente. Com isso, precisamos analisar se o professor vai 

perceber a necessidade dos 2º e 5º momentos de estudos. O 6º momento ocorre sempre 

da mesma maneira, isso pode cair no descaso e desuso e perder a sua importância.  

As tarefas são diferenciadas em relação aos outros livros, de uma situação para a 

outra podemos ter um desenvolvimento de técnicas e, para isso, as tarefas sempre 

possuem um diferencial. 

A coleção sempre apresenta a relação de equivalência entre as expressões 

algébricas e essa equivalência sempre é verificada ou pelas relações geométricas ou pela 

propriedade distributiva. Dessas relações de equivalência tira-se o significado das 

identidades entre as expressões algébricas. Aqui se desenvolvem as propriedades das 

estruturas algébricas, mas sem deixar de dar significados para o uso dos símbolos 

algébricos como enfatiza Arcavi (2006). Ao mesmo tempo, os Cadernos mostram uma 

álgebra como uma aritmética generalizada e uma álgebra para resolver problemas como 

foi dito no Caderno do Professor da 7ª série/8º ano no volume 2 e que foi citado 

anteriormente. 

No desenvolvimento das praxeologias percebemos algumas propostas bem 

claras. O cálculo algébrico é desenvolvido pela relação geométrica. As equações e 

sistemas são desenvolvido com o apoio da língua corrente.  

O que aparece muito forte nessa coleção é o desenvolvimento de habilidades 

ligadas ao pensamento, tais como: as técnicas voltadas para o pensar, observar, criar 

estratégias de resolução e imaginar. Essas técnicas desenvolvem as justificativas e 

auxiliam a desenvolver um pensamento algébrico. Isso é muito forte na Coleção. Com 

essa proposta, o texto desenvolve tarefas relacionadas à percepção do padrão, o 
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encontro e a escrita das generalizações e, em paralelo com o conceito de 

proporcionalidade chegamos a noção de função. O conceito de variável é tratado em 

vários momentos, mas sempre de forma intuitiva. Com esse percurso encontramos o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. Caberia questionar se a falta da 

sistematização (5º) e do treino das técnicas (2º) reflete em problemas na aprendizagem 

do ensino de álgebra. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

No projeto do nosso trabalho tínhamos a intenção de analisar o ensino de 

álgebra. Como hipótese, questionávamos a forma como a álgebra é didatizada nos 

materiais didáticos, fornecendo muito mais técnicas de resolução de problemas do que a 

compreensão dessas técnicas e suas aplicações em outros contextos. 

Acreditávamos que a discussão deveria ser feita em relação aos anos finais do 

Ensino Fundamental, porque é nessa fase que se iniciam o ensino dos conceitos 

algébricos e, por outro lado, parecem ser esses conteúdos que geram as maiores 

deficiências na aprendizagem de álgebra no Ensino Superior. 

Ao estudar as teorias de Chevallard (1991, 1999), percebemos que muitas 

dificuldades dos alunos não são sanadas ao longo do período escolar porque, muitas 

vezes, não são diagnosticadas pelo professor. Chevallard (1991) adverte que isso 

decorre do fato de que essas falhas surgem porque algumas noções não foram ensinadas 

ou porque não fazem parte dos objetos de ensino. Essas noções implícitas são, segundo 

Chevallard as noções paramatemática e protomatemáticas. Essa ideia de Chevallard 

(1991) se aproxima da percepção que temos em nossa vivência como professora 

universitária. 

Com a Transposição Didática conseguimos compreender a textualização do 

saber de cada livro. Com isso, percebemos a concepção de ensino de álgebra de cada 

coleção. A partir da Teoria Antropológica do Didático investigamos se para cada tipo de 

tarefa T, as praxeologias foram desenvolvidas ou não, ou seja, se o material didático 

favorecia o desenvolvimento não somente das técnicas τ, mas se possibilitava o 

desenvolvimento das tecnologias θ ou das teorias Θ. Essa análise foi completada com os 

momentos de estudos. Para Chevallard (1999) independente do caminho a ser 

percorrido para construir algum conhecimento, todo aluno passará inevitavelmente 

pelos seis momentos de estudo, pois são situações necessárias para se aprender algo. 

Não necessariamente em uma única ordem. 

Assim, com essas teorias, buscamos analisar os processos de didatização dos 

livros didáticos usados atualmente em relação à construção do pensamento algébrico. A 
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partir disso, selecionamos materiais didáticos que fossem relevantes no momento atual 

de ensino. Selecionamos, então, dois livros representativos dentro da lista do 

PNLD/2011 e os Cadernos – elaborado na proposta São Paulo Faz Escola - do Governo 

do Estado de São Paulo.  

Para selecionarmos os livros a partir da lista do PNLD/2011, partimos das 

avaliações contidas no Guia de Livros Didáticos – PNLD/2011. Neste documento 

oficial, encontramos avaliações feitas por especialistas com diretrizes de análises 

elaboradas pelo próprio PNLD. O Guia tenta mostrar a textualização do saber de cada 

coleção, apresenta a didatização escolhida pelo autor, bem como os ganhos e os 

prejuízos dessa escolha. Percebemos isso nos critérios de avaliação estipulados pelo 

Guia. Dentre os critérios eliminatórios específicos para a componente curricular 

matemática, o Guia ressalta que deverá ser excluída a coleção que: 

 

- der atenção apenas ao trabalho mecânico com procedimentos, em 

detrimento da exploração dos conceitos matemáticos e de sua 

utilidade para resolver problemas. (Brasil, 2011, p. 26) 

 

Aqui encontramos uma ideia próxima ao estudo que fizemos das praxeologias de 

qualquer conceito estudado, reforçando a necessidade de desenvolver o pensamento 

algébrico para ensinar e aprender álgebra. 

O Guia tem o critério de eliminar a obra que: 

 

-deixar de propiciar o desenvolvimento, pelo aluno, de competências 

cognitivas básicas, como: observação, compreensão, argumentação, 

organização, análise, síntese, comunicação de ideias matemáticas, 

memorização. (Brasil, 2011, p. 26) 

 

Na metodologia de ensino e aprendizagem, o Guia pede para os avaliadores 

prestarem atenção se a coleção favorece o desenvolvimento do raciocínio em 

matemática, que acreditamos se aproximar da ideia de desenvolver o pensamento 

algébrico quando descreve os itens a serem observados: 

 

-observar, explorar e investigar; 

- estabelecer relações, classificar e generalizar; 

- argumentar, tomar decisões e criticar; 

-visualizar; 

-utilizar a imaginação e a criatividade; 

-conjecturar e provar; 

-expressar e registrar ideias e procedimentos. (Brasil, 2011, p. 28) 
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Esses itens a serem abordados nas coleções, muitas vezes, aparecem como 

noções ou habilidades desenvolvidas de forma implícita no texto do saber. Segundo 

Chevallard (1991) seriam noções paramatemáticas ou protomatemáticas dependendo do 

momento e da atividade em que elas aparecem. O fato delas já estarem fazendo parte de 

um objeto de análise de livros didáticos realizado pelo governo federal aponta para uma 

mudança. Dessa maneira, os agentes pertencentes ao processo da Transposição Didática 

externa estão percebendo a importância e a necessidade do desenvolvimento dessas 

noções no saber a ensinar. Todavia, essas noções precisam realmente se transformarem 

em objeto de estudo e objeto a serem avaliados. 

Em relação à coleção Matemática de Edwaldo Bianchini, a programabilidade da 

textualização do saber se concentra no fazer, ou seja, no bloco prático-técnico [T,τ] com 

predomínio na realização das Tarefas. Ao longo dos livros, encontramos muitas técnicas 

relacionadas às resoluções das equações e dos sistemas de equações, à realização dos 

cálculos algébricos, à construção dos gráficos de funções e, também, às resoluções de 

problemas. Todos enfatizando a realização de tarefas. Poucas técnicas apresentadas 

desenvolvem habilidades como observar, visualizar, generalizar. Ao analisarmos os 

momentos de estudo, encontramos um predomínio dos 1º, 2º, e 5º momentos de estudo. 

Esses momentos são caracterizados por muitas tarefas, com muitos treinos das 

respectivas técnicas e com muita institucionalização dessas tarefas. Completando esse 

estudo, percebemos poucos 3º e 4º momentos de estudo, ou seja, pouco tempo para 

desenvolver técnicas novas e de meios para justificá-las. Isso caracteriza o perfil de uma 

coleção voltada para o treino de regras e procedimentos com ênfase em exercícios de 

fixação. 

O livro retoma os conteúdos estudados, mas como já vimos, não evidencia que 

os assuntos estão sendo retomados. Dessa maneira, a matemática fica 

descontextualizada dela mesma, porque não possui uma história de aprendizagem de um 

ano escolar para o outro. Outro ponto de descontextualização é em relação ao processo 

histórico; a história da matemática é pouca usada para o desenvolvimento dos 

conteúdos. 

Pensando na construção do pensamento algébrico, a desincretização do saber 

dessa coleção não desenvolve a percepção dos padrões e regularidades, a escrita das 

generalizações, a linguagem algébrica a partir de uma linguagem retórica. Em relação 

aos problemas, este é mais uma maneira de treinar as técnicas de resolução. Dessa 
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forma, a coleção não favorece o desenvolvimento de um pensamento algébrico. Este 

livro pertencia à primeira categoria
20

 dos livros do PNLD/2011.  

Na 2ª categoria dos livros do PNLD/2011, estão quatro dos dez livros aprovados, 

nos quais parece haver uma programabilidade do saber um pouco mais inovadora sem 

ter a ênfase exclusiva no ensino de regras e procedimentos. O livro analisado dessa 

categoria foi Matemática - Imenes & Lellis, que apresentou uma textualização do saber 

com uma programabilidade que pode ser dividida em dois momentos: o primeiro 

momento, é desenvolvido nos dois primeiros livros (6º e 7º anos), enquanto que o outro 

momento, é desenvolvido nos outros dois livros (8º e 9º anos).  

No primeiro momento, a desincretização busca desenvolver as ideias de forma 

mais intuitiva, então, desenvolve-se a percepção de padrões e regularidades, a 

descoberta das generalizações desses padrões, o desenvolvimento da escrita algébrica, a 

ideia de variável, as resoluções de equações e a resolução de problemas que apenas 

descrevem as equações (linguagem retórica). Em relação aos momentos de estudos, 

existe um predomínio dos 1º, 2º e 3º, enquanto que nos livros do 8º e 9º anos, 

desenvolve-se mais o 4º e o 5º momentos de estudo.  

No segundo momento, ou seja, nos livros do 8º e 9º anos, as mesmas 

caracterizações do pensamento algébrico continuam a ser desenvolvidas, mas agora se 

busca uma formalização dos conteúdos. 

Além disso, aparecem mais textos explicando e questionando cada conteúdo e a 

seção “Conversar para Aprender” fortalece a discussão e as justificativas de cada 

conteúdo. Os textos e a seção favorecem o desenvolvimento dos 4º e 5º momentos de 

estudos.  

Nesses livros, os problemas são contextualizados com questões do cotidiano e a 

resolução dependerá da interpretação para encontrar uma sentença algébrica que 

descreva a situação. A desincretização do saber apresenta estratégias para resolver esse 

tipo de problemas. Mas, como cada situação necessita da interpretação do texto, esse 

continua sendo um processo difícil e a orientação do professor se torna essencial. 

 

 

 

_______________________ 
20 

No capítulo 4 desta tese, separamos os livros aprovados no PNLD/2011 em duas categorias, segundo os 

nossos objetivos de análises. 
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Um dos aspectos da desincretização e da programabilidade dessa coleção é 

proporcionar o ensino por espiral. O livro apresenta muitas retomadas de conteúdos, ao 

longo de todo o percurso. E, a cada momento, o texto comunica ao aluno a revisão e em 

que lugar cada assunto foi estudado anteriormente. A cada momento de retomada existe 

uma definição dos conceitos (5º momento) e um texto explicativo para cada conceito ou 

resolução. 

A programabilidade já busca desenvolver tecnologias desde o 6º ano, sempre 

com a intenção de pensar, questionar e justificativar cada técnica. A ênfase da coleção é 

desenvolver a tecnologia por isso, a leitura e discussão dos textos e da seção “Conversar 

para Aprender” é de grande importância para que o trabalho se cumpra. O cálculo 

algébrico aparece sempre como uma ferramenta para resolver equações, então a cada 

tópico a ser aprendido existe uma aplicação conjunta. Assim, são enfatizados os 

significados de cada procedimento. 

A proposta de didatização do ensino de álgebra desse livro tenta desenvolver as 

caracterizações do pensamento algébrico e, ao mesmo tempo desenvolver, justificar e 

treinar as regras e procedimentos das resoluções. Entretanto, caberia questionar se 

haverá tempo hábil para a aprendizagem de todas essas vertentes do ensino de álgebra. 

Levantamos esse questionamento, porque, conforme já foi apontado, devido essa 

programabilidade do saber, esse processo de didatização irá ocorrer se o professor 

utilizar essa coleção ao longo dos 4 anos do Ensino Fundamental e sem deixar de 

trabalhar com as ideias centrais do livro, pois todas foram estruturadas de modo a 

garantir uma unidade e as praxeologias se completam ao final do último ano do Ensino 

Fundamental. Isso é algo relevante, em especial, no momento de escolher a coleção 

como material didático. 

Partindo para a análise dos Cadernos encontramos uma textualização do saber 

dividida em três caminhos que foram percorridos ao longo do ensino de álgebra. O 

primeiro, é a percepção de padrões e regularidades e a escrita algébrica das 

generalizações. O segundo, as resoluções de equações e sistemas de equações, 

instigando os alunos a buscarem um modo criativo para a resolução de equações, 

sistemas de equações e problemas, valorizando sempre o repertório matemático do 

aluno e, o terceiro, a ideia de proporcionalidade que é usada para introduzir o conceito 

de função. 
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O desenvolvimento desses caminhos foi marcado por uma desincretização que 

buscou relacionar a linguagem algébrica com a língua corrente (linguagem retórica) e 

utilizar a escrita algébrica para descrever relações geométricas. Com essa 

desincretização é possível acompanhar o desenvolvimento de uma forma de pensar 

algébrica. 

A textualização do saber favorece o aluno a pensar, questionar e a tirar suas 

próprias conclusões. O desenvolvimento do bloco tecnológico-teórico [θ,Θ] é muito 

trabalhado, ainda que a teoria Θ seja menos tratada que a tecnologia θ, pois os 

momentos de estudo que predominam nesta coleção são o 3º e o 4º momentos. Há 

poucos 2º momentos. 

O texto apresenta objetivos bem específicos para cada Situação de 

Aprendizagem explorando cada atividade ao máximo, assim, existem poucas noções 

implícitas, em especial, quando comparado com o primeiro livro. As noções que podem 

ser consideradas implícitas são, por exemplo, procedimentos de resolução ou 

conclusões como concluir quando uma grandeza é diretamente ou inversamente 

proporcional. A formalização ou a institucionalização ficou para o aluno concluir, então 

cabe ao professor perceber e acompanhar esse processo, caso contrário, isso pode gerar 

dificuldades. 

Diante disso, o desenvolvimento do 4º momento é muito marcante e, como já 

observamos, existem poucas tarefas relacionadas ao 2º e ao 5º momentos de estudo. No 

texto do Caderno do Professor, os autores evidenciam que as técnicas relacionadas ao 

cálculo algébrico, por exemplo, os casos de fatoração, são pouco trabalhados e orientam 

o professor a completar esse trabalho. 

Ao concluirmos essa análise, percebemos que os Cadernos não foram 

elaborados para completar o trabalho desenvolvido por algum livro didático. Na 

verdade, a textualização do saber dos Cadernos possui uma programabilidade muito 

bem definida e que não se encaixa naturalmente às estruturas dos livros didáticos, ao 

menos não sem adaptações e reorganizações. Nesse sentido, é discutível a afirmação dos 

Cadernos quando estes se apresentam como material complementar ao livro didático. 

Entendemos que essa complementação é possível se o professor possuir um 

conhecimento sobre esse percurso para saber avaliar as atividades que completarão essa 

didatização para que essas praxeologias sejam completadas. 

Até aqui concluímos a análise feita em cada material didático. Percebemos que a 

textualização do saber de cada um é distinta em relação ao outro. Cada um possui um 
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percurso da didatização diferenciado. Com essa análise podemos compreender a 

maneira como cada um desenvolve o ensino de álgebra e constrói o pensamento 

algébrico ao longo dos quatro anos finais do Ensino Fundamental. 

Ao compararmos as coleções percebemos que no livro do Bianchini 

encontramos muitos 2º momentos e poucos 4º momentos o que dificulta os alunos a 

compreenderem o significado do que fazem. Já nos Cadernos encontramos poucos 2º 

momentos de estudos, o que não favorece a segmentação da discussão e da construção 

do conhecimento. O ensino fica muito rápido, muitas conclusões e definições. Já a 

coleção do Imenes e do Lellis tenta equilibrar esses momentos de estudos, mas só 

quando considerarmos a coleção inteira.  

Contudo, percebemos que ainda existem livros que possuem resquícios da 

Matemática Moderna, conforme indicamos no Capítulo 2, e, que dentro da lista de 

livros aprovados no PNLD/2011 ainda constituem a maioria.  

Mas, já conseguimos vislumbrar alguns materiais pedagógicos com outros 

percursos de didatizações para o ensino formal de álgebra, como é o caso dos Cadernos 

e do livro Matemática – Imenes & Lellis. Eles apresentam novas textualizações do saber 

visando à construção do pensamento algébrico. 

O objetivo desse trabalho não é escolher o melhor material didático, mas apontar 

as perdas e os ganhos em cada material de acordo com a textualização do saber 

construída.  

Se cada professor, antes de escolher o seu material didático fizesse essa análise 

poderia ter mais parâmetros para escolher o material que mais se adequa a sua 

concepção de ensino e ao projeto social de sua escola. Com essa análise, o professor 

teria mais subsídios para trabalhar na transposição didática interna ao preparar as suas 

aulas, caso contrário, o professor pode não compreender os objetivos de cada coleção e 

não desenvolver toda a intenção didática apresentada no percurso de didatização dos 

livros. Isso porque, compete, predominantemente, ao professor transformar esse saber a 

ensinar em saber ensinado.  

Esses dois materiais analisados apontam um novo pensar sobre o ensino de 

álgebra desenvolvendo o pensamento algébrico. Mas, percebemos que a 

programabilidade da aquisição do saber continua com a mesma estrutura de 

desenvolvimento de conteúdos de décadas atrás. As inovações aparecem, mas esbarram 

nos conteúdos arraigados que não perdem o seu espaço no Ensino Fundamental. 
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Alguns conteúdos algébricos estão desgastados, mas sobrevivem no mesmo 

lugar há décadas. As inovações e as novas maneiras de pensar o ensino de álgebra 

surgem e encontram, muitas vezes, a resistência de professores, diretores e pais, ou seja, 

de toda a sociedade para transformar o percurso da didatização, especialmente quando 

considerarmos o papel da noosfera. 

Assim, com as teorias da Transposição Didática e da Teoria Antropológica do 

Didático poderíamos discutir os processos de didatização que estão a tantas décadas 

presentes no ensino e sua adequação ou não, ao projeto social de formação. Retomando 

Chavallard (1991), precisamos tomar distância, interrogar as evidências, por em 

questão as ideias simples, desprender-se da familiaridade enganosa de seu objeto de 

estudo. Em uma palavra, o que permite exercer sua vigilância epistemológica 

(Chevallard, 1991, p. 16). Além disso, podemos investigar novas didatizações para a 

construção do pensamento algébrico. 

A vigilância epistemológica pode nos ajudar a perceber o que realmente 

continua significativo ou já está desgastado. Concordamos, com Durey e Martinand 

quando dizem que: 

 

Esses saberes escolares, dos quais se diz que são descontextualizados, 

desarticulados e separados da prática social que lhes fundou 

historicamente, são funcionais ainda hoje em uma prática exterior à 

escola e à qual preço? (Durey e Martinand, 1994, p. 77) 

 

Não existiria outro caminho para a didatização do ensino de álgebra? As nossas 

análises mostram que sim. No entanto, os problemas referentes ao ensino de álgebra 

ainda não foram resolvidos. O PNLD avançou em alguns aspectos no que se refere aos 

livros didáticos, mas podemos assumir que a diversidade de materiais didáticos 

disponíveis oferece um amplo leque de abordagem e percursos de didatização que se 

aproximam ou se distanciam dos objetivos formadores que nos parecem caros à escola, 

ainda que todos cumpram as exigências legais da avaliação. 

Ainda que esta tese não tenha se dedicado a tratar diretamente a formação dos 

professores de matemática, permitimo-nos destacar que durante a formação, inicial ou 

continuada, dos professores de matemática, oferecer instrumentos teóricos de análise 

dos materiais didáticos, como a Transposição Didática e a Teoria Antropológica do 

Didático, parece-nos de fundamental importância.  
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Anexos 

 

Anexo I 

 
Lista das Tarefas e Técnicas encontradas no livro Matemática de Edwaldo Bianchini. 

 

Tarefas Técnicas 

(T1) Entender a importância da resolução de 

problemas para os povos da antiguidade. 

(T2) Entender o que é uma expressão algébrica. 

(T3) Escrever uma expressão algébrica a partir de 

uma frase. 

(T3p) Escrever o polinômio a partir de uma frase. 

(T3f) Escrever o produto de polinômio a partir de 

uma frase. 

(T4) Perceber o padrão 

(T5) Transcrever para linguagem algébrica o 

padrão apresentado na tabela. 

 

(T6) Calcular o valor numérico de uma expressão 

algébrica dado um número. 

(T7) Entender e identificar o que são termos 

semelhantes. 

(T8) Escrever os termos semelhantes a partir de 

relações em figuras geométricas. 

(T8m) Escrever monômios a partir de relações em 

figuras geométricas 

(T8p) Escrever polinômio a partir de relações em 

figuras geométricas. 

(T9) Somar termos semelhantes. 

 

 

(T10) Reconhecer as equações 

(T11) Identificar o 1º e o 2º membro de uma 

equação 

(T12) Escrever a equação a partir de dados em 

uma balança de dois pratos. 

(T12e) Escrever uma equação de 1º grau com 2 

incógnitas a partir da balança de dois 

pratos. 

(T12s) Escrever os sistemas de equações a partir de 

uma balança  

(T13) Verificar se o número dado é raiz da 

equação. 

(T13i) Verificar se o número dado é solução da 

inequação. 

(T14) Determinar o conjunto universo e a solução 

de uma equação 

(τ1) Compreensão do texto. 

 

(τ2) Identificar os conceitos a partir da definição. 

(τ3) Substituir o valor desconhecido no texto por 

uma letra para escrever a frase em  

linguagem algébrica.  

 

 

(τ4) Perceber o padrão na aritmética 

(τ5) Substituir os números que variam na tabela 

por letras para escrever a generalização do 

padrão. 

(τ6) Substituir a letra pelo valor numérico dado e 

resolver as operações. 

 

 

(τ8) Escrever em linguagem algébrica relações 

geométricas.  

 

 

 

 

(τ9) Usar as operações da aritmética para somar 

termos semelhantes (fator comum em 

evidência). 

 

 

 

(τ12) Usar a ideia da balança para escrever a 

representação em linguagem algébrica. 
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(T15) Identificar equações de 1º grau. 

(T16) Identificar equações equivalentes. 

 

(T17) Resolver equações com a técnica das 

balanças. 

(T17i) Resolver uma inequação com o auxílio da 

balança de dois pratos. 

(T17s) Resolver os sistemas de equações. 

 

 

 

 

(T17f) Resolver uma equação fracionária. 

 

 (T17L) Resolver equações literais 

 

(T17sf) Resolver um sistema de equações 

fracionárias. 

(T18) Escrever equação a partir de um problema. 

(T18i) Escrever uma inequação a partir de um 

problema. 

(T18e) Escrever uma equação de 1º grau com 2 

incógnitas a partir de problemas  

(T18s) Escrever os sistemas a partir de problemas  

(T19) Resolver equações usando a técnica: passa 

para um lado e para o outro invertendo a 

operação. 

(T20) Resolver equações com parênteses. 

 

(T20i) Resolver inequações com parênteses 

 

(T21) Resolver equações com frações. 

(T21i) Resolver inequações com números 

fracionários 

(T22) Escrever equações a partir de figuras 

geométricas. 

(T22i) Escrever uma inequação a partir de relações 

geométricas. 

(T22e) a partir de relações geométricas. 

(T22s) Escrever os sistemas a partir de relações 

geométricas. 

(T22F) Escrever a função a partir de relações em 

figuras geométricas. 

(T23) Entender o conceito de desigualdade 

 

(T24) Entender o conceito de inequação 

(T25) Compreender o que é par ordenado. 

(T26) Conhecer o plano cartesiano. 

 

(T27) Representar o par ordenado no plano 

cartesiano. 

(T28) Entender o que é uma equação de 1º grau 

com 2 incógnitas. 

(T29) Perceber que uma equação de 1º grau com 2 

incógnitas pode ter várias soluções. 

 

(τ16) Comparar os resultados (equações 

equivalentes possuem soluções iguais). 

(τ17) Usar a ideia da balança para resolver uma 

equação. 

(τ17i) Usar a ideia da balança para resolver a 

inequação. 

(τ17s) Método da substituição 

(τ17a) Método da adição. 

(τ17g) Construir as retas e encontrar o ponto de 

intersecção. O ponto de intersecção é 

solução do sistema. 

 

 

(τ17L) Trabalhar como se o parâmetro fosse um 

número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(τ19) Simplificar a técnica da balança (passo para 

um lado e para o outro invertendo a 

operação) para resolver uma equação.  

(τ20) Usar a propriedade distributiva para resolver 

equações com parênteses. 

(τ20i) Usar a propriedade distributiva para resolver 

inequações com parênteses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(τ23) Observar a desigualdade a partir da balança 

de dois pratos 

 

 

(τ26) Visualizar o plano cartesiano na malha 

quadriculada. 

(τ27) Classificar os eixos para marcar o par 

ordenado. 
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(T30) Verificar se o par ordenado é solução da 

equação. 

(T31) Calcular a solução de uma equação com 2 

incógnitas dado o valor de uma. 

(T32) Compreender que um sistema de equações é 

formado por duas equações de 1º grau com 

2 incógnitas. 

(T32f) Identificar um sistema de equações 

fracionárias. 

(T33) Verificar se o par ordenado dado é solução 

do sistema. 

 

(T34) Identificar a diferença entre incógnita e 

variável 

(T35) Classificar as expressões algébricas em: 

racionais e irracionais. 

(T36) Classificar as expressões algébricas 

racionais em: inteiras e fracionárias 

(T37) Determinar o valor de uma variável para 

qual a expressão não possui valor numérico 

real. 

(T38) Resolver um problema que possui uma 

fórmula 

(T39m) Identificar monômios. 

(T39p) Identificar polinômios. 

(T40) Identificar grau de um monômio 

(T40p) Identificar o grau de um polinômio. 

 (T41) Resolver adição e subtração de monômios. 

(T41p) Resolver adição e subtração de polinômios.  

 (T42) Resolver multiplicação e divisão de 

monômios. 

 

(T43) Resolver potência de monômios. 

(T44) Resolver raiz quadrada de monômios. 

(T45) Identificar polinômio com uma só variável. 

(T46) Resolver multiplicação entre polinômio e 

monômio. 

(T47) Resolver multiplicação entre polinômios. 

(T48) Resolver divisão de polinômio por 

monômio. 

(T49) Resolver divisão de polinômio por 

polinômio. 

(T50) Resolver os produtos notáveis: (a + b)
2
, (a – 

b)
2
, (a + b).(a – b), (a + b)

3
 e (a – b)

3
.     

(T51) Entender o que é fatoração de números. 

(T52) Entender o que é fatoração de polinômios. 

(T53) Resolver a fatoração de polinômios (colocar 

o fator comum em evidência). 

(T54) Resolver a fatoração de polinômios 

(agrupamento). 

(T55) Resolver a fatoração de polinômios 

(diferença de dois quadrados). 

(T56) Resolver a fatoração de polinômios 

(trinômio quadrado perfeito). 

(T57) Resolver a fatoração de polinômios (da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(τ33) Identificar que se o par ordenado é solução 

comum para as duas equações, então ele é 

solução do sistema. 

 

 

 

 

 

 

(τ37) Descobrir qual valor numérico anula o 

denominador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(τ42) Relacionar com as operações de 

multiplicação, divisão e propriedades da 

potenciação da aritmética  

(τ43) Relacionar com a potência na aritmética. 

(τ44) Relaciona com a raiz quadrada na aritmética. 

 

(τ46) Usar a propriedade distributiva. 

 

 

 

 

(τ49) Utilizar o algoritmo da divisão entre dois 

números inteiros. 

(τ50) Relacionar os produtos notáveis com soma 

de áreas de quadrados e retângulos. 

 

 

(τ53) Colocar o fator comum em evidência. 

 

(τ54) resolução de agrupamento (agrupar os termos 

para colocar o fator comum em evidência) 

(τ55) Relacionar o polinômio com o produto 

notável de (a+b).(a – b). 

(τ56) Relacionar com o produto notável (a + b)
2
 e 

(a – b )
2
.     

(τ57) Relacionar com o produto notável (a-b).(a
2
 + 
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diferença e da soma de dois quadrados – (a
3
 

– b
3
) e (a

3
+b

3
)). 

(T58) Escrever a forma fatorada de um polinômio 

a partir de relações dadas em figuras 

geométricas. 

(T59) Identificar uma fração algébrica. 

(T60) Identificar quais valores reais que não 

representam uma fração algébrica. 

(T61) Simplificar uma fração algébrica. 

 

(T62) Reduzir as frações algébricas ao mesmo 

denominador. 

(T63) Resolver adição de frações algébricas. 

 

(T64) Resolver as multiplicações de frações 

algébricas. 

(T65) Resolver a divisão de frações algébricas. 

 

(T66) Resolver a potenciação de frações 

algébricas. 

(T67) Identificar uma equação fracionária. 

(T68) Identificar equação literal 

(T69) Classificação de um sistema em: 

determinado, impossível e indeterminado. 

(T70) Identificar quando um sistema é 

determinado: uma única solução. 

(T71) Identificar quando um sistema é impossível: 

não apresenta solução. 

(T72) Identificar quando um sistema é 

indeterminado: tem infinitas soluções. 

(T73) Identificar equação de 2º grau. 

(T74) Classificar uma equação de 2º grau em 

completa ou incompleta. 

(T75) Resolver equação do 2º grau do tipo ax
2
 + 

bx = 0. 

(T76) Resolver equação do 2º grau do tipo (ax + 

b)
2
 = 0. 

(T77) Resolver equação do 2º grau do tipo ax
2
 + c 

= 0. 

(T78) Resolver equação do 2º grau completa. 

 

 

(T79) Identificar as equações literais do 2º grau. 

(T80) Resolver as equações literais do 2º grau. 

 

 

(T81) Resolver as equações literais do 2º grau com 

parênteses. 

(T82) Estudar as raízes da equação de 2º grau 

(ax
2
+bx+c=0). 

(T83) Determinar a soma e o produto das raízes de 

uma equação de 2º grau (Relações de 

Girard). 

(T84) Resolver uma equação de 2º grau com as 

Relações de Girard. 

ab+b
2
) e (a+b).(a

2
 – ab+ b

2
) 

 

(τ58) Relacionar a forma fatorada de polinômios 

com a soma de áreas de quadrados e 

retângulos. 

 

(τ60) Descobrir qual o número real que anula o 

denominador. 

(τ61) fatorando os polinômios e simplificando-os. 

Usando: (τ53), (τ54), (τ55), (τ56) e (τ42). 

(τ62) Encontrar as frações equivalentes que tenham 

o mesmo denominador. 

(τ63) Somar os numeradores e conservar o 

denominador comum. 

(τ64) Multiplicar os numeradores e multiplicar os 

denominadores. 

(τ65) Multiplicar a primeira fração pelo inverso da 

segunda. 

(τ66) Elevar o numerador e o denominador à 

potência indicada. 

 

 

(τ69) Construir as retas das equações e observar a 

posição delas.  

Retas concorrentes: 1 solução 

Retas paralelas: não tem solução. 

Retas coincidentes: infinitas soluções. 

 

 

 

 

 

 

(τ75) Fatorar a equação e usar a propriedade (se 

a.b=0, então a=0 ou b=0). 

(τ76) Fatorar a equação e usar a regra da potência 

(se (a+b)
2
 = 0 então (a+b) = 0). 

 

 

(τ78q) Resolver pelo método de completar 

quadrados. 

(τ78b) Utilizar a fórmula de Bhaskara. 

 

(τ80) Trabalhar como se o parâmetro fosse um 

número real e resolver as operações 

indicadas. 

 

 

(τ82) Relacionar a quantidade de raízes pelo valor 

do discriminante (Δ= b
2
 - 4ac). 

(τ83) Definir os valores a partir da fórmula de 

Bhaskara. 

 

(τ84) Encontrar as Raízes através das Relações e 

Girard. 
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(T85) Escrever uma equação de 2º grau 

conhecendo as raízes. 

(T86) Escrever a forma fatorada da equação de 2º 

grau. 

(T87) Resolver equação fracionária do 2º grau. 

 

 

(T88) Identificar uma equação biquadrada. 

(T89) Resolução da equação biquadrada. 

(T90) Resolução de uma equação irracional de 2º 

grau. 

 

(T91) Resolver sistemas de equações de 2º grau. 

(T92) Identificar a definição de função. 

 

(T93) Escrever a função em linguagem algébrica 

descrita em problemas. 

 

(T94) Calcular o valor de uma grandeza dado o 

valor real da outra. 

(T95) Identificar o domínio, contradomínio e 

imagem de uma função. 

(T96) Representar domínio, contradomínio e 

imagem de uma função 

 

(T97) Calcular o valor do domínio ou da imagem 

de uma função de 1º grau sendo dado o 

valor da outra coordenada. 

(T98) Construir gráfico de função de 1º grau. 

 

 

 

(T99) Identificar o zero da função. 

 

(T100) Reconhecer quando o gráfico representa 

uma função. 

(T101) Identificar uma função de 1º grau (f(x) = ax 

+b) e os seus coeficientes a e b. 

(T102) Escrever a expressão algébrica da função 

de 1º grau sendo dados os coeficientes a e 

b. 

(T103) Resolver uma situação-problema. 

 

(T104) Resolver um problema com fórmula. 

(T105) Calcular o zero da função. 

 

(T106) Representar o zero da função no esboço de 

um gráfico. 

(T107) Determinar quando o gráfico da função de 

1º grau é crescente ou decrescente. 

(T108) Identificar as coordenadas de um ponto no 

gráfico de uma função. 

(T109) Escrever a função do tipo f(x) = ax, dado 

um par ordenado. 

(T110) Reconhecer o gráfico de uma função de 1º 

(τ85) Usando a equação x
2
–Sx+P=0, sendo S a 

soma das raízes e P o produto. 

(τ86) Escrever a forma fatorada do trinômio como 

a.(x – x1).(x - x2). 

(τ87) Resolver as equações de 2º grau usando a 

técnica mais apropriada: (τ75), (τ76), (τ19), 

(τ78q), (τ78b), (τ84)   

 

(τ89) Substituir x
2
 = y 

(τ90) Elevar os dois lados da equação com uma 

potência conveniente para se tenha uma 

equação racional. 

 

(τ92) Utilizar situações do cotidiano para 

exemplificar a ideia de função 

(τ93) Escrever em linguagem algébrica a 

generalização entre as duas grandezas 

explicitadas no texto. 

 

 

 

 

(τ96) Utilizar diagramas para representar o 

domínio e o contradomínio em forma de 

conjuntos. 

 

 

 

(τ98t) Representar alguns pares ordenados em uma 

tabela. 

(τ98g) Escrever esses pontos no plano cartesiano e 

traçar a reta. 

(τ99) Observar no gráfico o ponto que cruza o eixo 

dos x. 

(τ100) Observar no gráfico a definição de função.   

 

 

 

(τ102) Utilizando a definição de função de 1º grau. 

 

 

(τ103) Escrever a generalização da regra em forma 

de função. 

 

(τ105) Algebricamente fazer f(x)=0 para encontrar 

o zero da função. 

(τ106) Construir um esboço do gráfico com o zero 

da função. 

(τ107) Relacionar a inclinação da reta com o 

coeficiente a da função f(x)=ax +b. 

(τ108) Observar o gráfico da função para identificar 

pontos no gráfico. 

(τ109) Substituir o valor do par ordenado dado na 

função para encontrar o coeficiente a. 

(τ110) Observar no gráfico a definição de função. 
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grau. 

(T111) Escrever a expressão da função de 1º grau a 

partir do gráfico. 

 

(T112) Estudar o sinal de uma função de 1º grau 

através da inclinação do gráfico.  

(T113) Identificar uma função de 2º grau 

(f(x)=ax
2
+bx+c, com a ≠ 0) e os seus 

coeficientes a, b e c. 

(T114) Calcular o valor do domínio ou da imagem 

de uma função de 2º grau sendo dado o 

valor da outra coordenada. 

(T115) Construir o gráfico de uma função de 2º 

grau. 

 

 

 

(T116) Identificar que o gráfico é uma parábola. 

(T117) Identificar o vértice da parábola. 

(T118) Verificar se um ponto é raiz da função. 

(T119) Identificar as raízes no gráfico. 

(T120) Determinar a concavidade de uma parábola. 

 

(T121) Construir o esboço do gráfico de uma 

função de 2º grau. 

(T122) Identificar todas as possibilidades de 

gráficos numa função de 2º grau. 

 

(T123) Determinar as coordenadas do vértice da 

parábola. 

(T124) Determinar os pontos de máximo e mínimo 

da função de 2º grau. 

(T125) Encontrar o ponto de máximo ou o ponto 

de mínimo em situações contextualizadas. 

 

(T126) Estudar o sinal da função de 2º grau. 

(1º grau)  

(τ111) Retirar do gráfico um par ordenado e o 

coeficiente linear para escrever a função 

f(x) = ax +b. 

(τ112) Observar o gráfico para estudar o sinal da 

função. 

 

 

 

 

 

 

(τ115v) Calcular o valor do vértice com a técnica 

(τ124).   

(τ115t) Construir uma tabela com pontos 

pertencentes à função a partir do valor da 

coordenada x do vértice. 

(τ116) Observar que o gráfico é uma parábola.  

(τ117) Observar o vértice em uma parábola.  

 

(τ119) Observar no gráfico as raízes da função. 

(τ120) Relacionar a concavidade com o sinal do 

coeficiente a da função de 2º grau. 

(τ121) Construir o gráfico só com o eixo x. 

 

(τ122) Relacionar quantidade de raízes (valor do 

discriminante Δ) com o sinal do coeficiente 

a. 

(τ123) Considerar que a coordenada x do vértice da 

parábola é o ponto médio das raízes. 

(τ124) Relacionar o sinal do coeficiente a com o 

ponto de máximo ou de mínimo. 

(τ125) Utilizar a função escrita no problema para 

construir o gráfico e encontrar o ponto de 

máximo ou de mínimo. 
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Anexo II 

 
Lista das Tarefas e Técnicas encontradas no livro Matemática – Imenes & Lellis de 

Imenes e Lellis. 
 

Tarefas Técnicas 

(T1) Descobrir qual é a unidade dos números 

resultantes do cálculo de potências de bases 

4, 5, 6 e 9. 

(T2) Generalizar a relação entre o número de 

faixas existentes entre retas paralelas e a 

quantidade dessas retas. 

(T3) Relacionar a quantidade de cadeiras e mesas 

quando essas mesas estão unidas formando 

uma fila. 

(T4) Relacionar o números de lados visíveis de 

cubos em uma pilha de cubos.  

(T5) Escrever em linguagem matemática as 

operações descritas em língua corrente 

(metade, dobro, etc.). 

 

(T6) Escrever em linguagem matemática as 

relações geométricas (perímetros, áreas). 

(T7) Escrever em linguagem matemática a 

generalização das operações aritméticas 

(média aritmética). 

(T8) Ler o texto que resume todos os conceitos 

estudados. 

(T9) Resolver os Supertestes. 

 

(T10) Definir o que é padrão numérico. 

 

(T11) Perceber o que é uma sequência numérica. 

(T12) Perceber as regularidades em nosso 

calendário anual. 

(T13) Perceber as regularidades nas pirâmides 

(arestas, faces e vértices). 

(T14) Descobrir as regras de divisibilidade 

 

 

(T15) Entender como Gauss fez a soma de 1 até 

100. 

(T16) Realizar o mesmo procedimento para outras 

somas de números consecutivos. 

(T17) Resolver problemas de contagem. 

(T18) Relembrar o uso e a importância da 

linguagem matemática desenvolvida no 

cap. 3. 

(T19) Entender o significado de variável. 

(T20) Escrever a generalização da medida do 

ângulo central de um polígono regular. 

(τ1) Cálculo de potência e observação dos 

resultados. 

 

(τ2) Observar os desenhos para estabelecer as 

relações. 

 

 

 

 

 

 

(τ5) Substituir os valores desconhecidos e as 

operações por letras e símbolos, 

respectivamente para escrever a frase em 

linguagem algébrica. 

 

 

 

 

 

(τ8) Leitura e interpretação do texto e exemplos. 

 

(τ9) Resolver os testes utilizando as técnicas 

desenvolvidas no capítulo. 

(τ10) Encontrar os padrões por meio dos cálculos 

aritméticos. 

 

 

 

(τ13) Comparar a quantidade de arestas, faces e 

vértices para pirâmides de bases distintas. 

(τ14) Justificar as regras de divisibilidades com os 

cálculos e com a observação das 

regularidades. 

(τ15) Compreender o procedimento usado por 

Gauss. 

(τ16) Realizar o mesmo procedimento em (τ15). 

 

(τ17) Perceber o padrão para contar todas as 

possibilidades de resposta. 

 

 

 

(τ20A) Estabelecer a relação entre duas grandezas.  

(τ20B) Usar a ideia de equivalência para escrever a 
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(T21) Calcular o ângulo central de um polígono 

regular. 

(T22) Escrever a expressão geral da relação entre 5 

notas de valor x e as 7 notas de valor y 

reais. 

(T23) Escrever a expressão algébrica de uma 

corrida de taxi relacionando custo com 

distância percorrida. 

(T24) Escrever a expressão algébrica de uma 

sequência de bolinhas. 

(T25) Escrever a expressão algébrica sobre o 

cálculo de área de um retângulo. 

(T26) Resolver adição e subtração de expressões 

algébricas. 

(T27) Multiplicar uma expressão algébrica por um 

número real. 

(T28) Calcular o valor numérico das expressões 

algébricas. 

(T29) Escrever expressões algébricas a partir de 

problemas. 

(T30) Escrever expressões algébricas a partir de 

relações geométricas. 

(T31) Resolver equações de 1º grau. 

 

 

 

 

(T32) Escrever uma equação a partir de relações 

matemáticas escritas em forma de texto. 

(T33) Escrever uma equação a partir de problemas. 

 

(T34) Escrever uma equação a partir de relações 

geométricas.  

(T35) Escrever equações a partir de problemas do 

tipo descubra o número desconhecido. 

(T36) Definição de equação, de incógnita. 

(T37) Resolver equações com parênteses. 

(T38) Resolver equações com números 

fracionários. 

(T39) Compreender a proporcionalidade direta e 

indireta entre duas grandezas. 

(T40) Escrever a proporcionalidade a partir de 

problemas. 

(T41) Resolver problemas de proporcionalidade 

direta e indireta. 

 

(T42) Entender o que é uma fórmula. 

(T43) Entender a fórmula do gasto mensal de 

energia de um aparelho elétrico. 

(T44) Ler uma conta de luz. 

(T45) Entender o que é uma incógnita. 

(T46) Entender o que é uma equação. 

(T47) Escrever uma fórmula em língua corrente. 

 

generalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(τ26) Somar termos semelhantes. 

 

(τ27) Usar a propriedade distributiva. 

 

(τ28) Substituir o valor dado no lugar da letra e 

realizar as operações. 

(τ29) Relacionar o contexto com uma expressão 

algébrica. 

(τ30) Relacionar as relações geométricas com uma 

expressão algébrica. 

(τ31A) Resolução de equações pelas operações 

inversas. 

(τ31B) Usar a ideia de equivalência fazendo 

analogia com a balança de dois pratos para 

escrever a resolução. 

 

 

(τ33) Escrever a equação a partir da interpretação 

da situação.  

(τ34) Escrever a equação a partir da interpretação 

das relações geométricas. 

 

 

 

 

(τ38) Multiplicar os dois lados da equação pelo 

m.m.c. dos denominadores. 

 

 

(τ40) Interpretar os textos para escrever as 

proporções. 

(τ41A) Utilizar a regra de três. 

(τ41B) Construir uma tabela apresentando os 

valores das duas grandezas. 

 

 

 

 

 

 

(τ47) Descrever as operações matemáticas com o 

uso da simbologia. 
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(T48) Resolver problemas que contenham 

fórmulas. 

(T49) Entender o que são expressões algébricas. 

(T50) Relacionar a expressão algébrica com a sua 

escrita em língua corrente. 

(T51) Escrever em linguagem algébrica a 

expressão que está escrita em língua 

corrente. 

(T52) Resolver problemas com contextos em 

relações geométricas. 

(T53) Resolver problemas envolvendo equações. 

(T54) Entender a dedução da fórmula do custo da 

água consumida. 

(T55) Resolver problemas. 

 

(T56) Simplificar expressões algébricas. 

(T57) Calcular a fórmula para um valor dado. 

(T58) Resolver multiplicação e divisão de 

expressões algébricas (monômios). 

 

(T59) Resolver adição de expressões algébricas 

com números fracionários. 

(T60) Entender o que são polinômios, monômios, 

binômios e trinômios. 

(T61) Entender o que é fração algébrica. 

(T62) Resolver multiplicação de polinômios. 

 

(T63) Resolver os produtos notáveis: (a+b)
2
, (a-b)

2
 

e (a+b).(a-b). 

(T64) Perceber os padrões nos produtos notáveis. 

 

(T65) Resolver a fatoração que coloca o fator 

comum em evidência. 

(T66) Simplificar a fração algébrica. 

 

(T67) Entender porque não pode dividir por zero. 

 

(T68) Escrever em linguagem algébrica uma 

fração algébrica que estava escrita em 

língua corrente. 

(T69) Resolver problemas que levam ao sistema 

de equações. 

 

(T70) Entender o método da adição. 

 

(T71) Resolver o sistema de equações. 

 

(T72) Entender o método da substituição. 

(T73) Entender o que é grau da equação. 

(T74) Compreender as maneiras de resolver uma 

equação de 1o grau. 

(T75) Compreender as resoluções de uma equação 

de 2o grau do tipo ax
2
 + c = 0. 

(T76) Compreender as resoluções das equações 

irracionais, literais e com números 

(τ48) Substituir valores dados nas fórmulas para 

encontrar a resposta do problema. 

 

(τ50) Interpretação dos símbolos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(τ55) Deduzir a fórmula relacionando com o que 

foi feito em (T54). 

 

 

(τ58A) Usar a propriedade das potências. 

(τ58B) Simplificar numerador e denominador por 

um termo. 

(τ59) Tirar o denominador comum e encontrar as 

frações equivalentes. 

 

 

 

(τ62) Relacionar a multiplicação de polinômios 

com o cálculo da área de retângulos. 

 

 

(τ64) Observar que existe um padrão em cada 

produto notável. 

(τ65) Colocar o fator comum em evidência. 

 

(τ66) Simplificar o numerador e o denominador 

pelo mesmo polinômio. 

(τ67) Usar a multiplicação e divisão de números 

inteiros. 

 

 

 

(τ69A) Resolver os problemas de modo intuitivo. 

(τ69B) Escrever o sistema referente à situação. 

 

(τ70) Entender o método da adição por meio da 

resolução de problemas. 

(τ71A) Método da adição. 

(τ71B) Método da substituição. 
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fracionários. 

(T77) Compreender quando uma equação não tem 

solução. 

(T78) Identificar o grau de uma equação. 

 

(T79) Resolver equação de 2o grau do tipo ax
2
 + c 

= 0. 

(T80) Resolver equação irracional. 

 

(T81) Resolver equação literal. 

 

(T82) Compreender a propriedade: se a.b =0 então 

a=0 ou b=0. 

(T83) Entender a resolução da equação ax
2
 + bx = 

0. 

(T84) Resolver a equação ax
2
 + bx = 0. 

(T85) Resolver equações fracionárias. 

(T86) Fatorar o trinômio quadrado perfeito (TQP). 

 

(T87) Resolver equação com o TQP. 

(T88) Resolver equação de 3º grau. 

(T89) Relacionar as equações escritas em 

expressão algébrica com a escrita em 

língua corrente. 

(T90) Relembrar o que é sistema de equações. 

(T91) Identificar os coeficientes a, b e c de uma 

equação de 2º grau completa (ax
2
+ bx +c = 

0). 

(T92) Conhecer a fórmula de Bhaskara. 

 

 

(T93) Resolver a equação de 2º grau. 

(T94) Verificar que pode-se resolver uma equação 

de 2º grau por mais de uma maneira. 

 

(T95) Dada a equação x
2
+ 4x +c = 0, descobrir 

que dependendo da escolha do número c a 

quantidade de raízes é diferente. 

(T96) Relembrar que uma equação de 1o grau com 

2 incógnitas possui várias soluções. 

(T97) Relembrar que um sistema de equações de 

1º grau com 2 incógnitas possui uma 

solução. 

(T98) Resolver um sistema de equações de 2º 

grau. 

(T99) Entender como constrói o sistema de 

equações a partir de um problema. 

(T100) Entender como se resolve um problema 

utilizando a álgebra. 

(T101) Resolver problemas com relações 

geométricas utilizando os sistemas de 

equações. 

(T102) Compreender a demosntração da fórmula 

de Bhaskara. 

(T103) Conhecer sobre a resolução da equação de 

 

 

 

(τ78) Verificar o valor do maior expoente da 

variável. 

 

 

(τ80) Isolar a raiz e elevar os dois lados da equação 

ao quadrado. 

(τ81) Tratar as letras que não são incógnitas como 

um número real. 

 

 

 

 

(τ84) Usar a propriedade da Tarefa T82.  

 

(τ86) Identificar que o trinômio tem o padrão do 

produto notável (a+b)
2
 ou (a-b)

2
. 

(τ87) Fatorar o TQP usando a (τ86). 

 

(τ89) Identificar a semelhança entre as linguagens. 

 

 

 

(τ91) Entender o posicionamento de cada 

coeficiente na equação de 2º grau. 

 

(τ92) Acompanhar um exemplo que resolve uma 

equação de 2º grau com a fórmula de 

Bhaskara. 

(τ93) Usar a fórmula de Bhaskara. 

(τ94) Resolver a equação pela fatoração (τ86) e pela 

fórmula de Bhaskara (τ93)  e verificar que o 

resultado é o mesmo. 

(τ95) Perceber que o valor do discriminante (Δ =b
2
 

– 4.a.c) na fórmula de Bhaskara interfere na 

quantidade das raízes. 

 

 

 

 

 

(τ98) Estudar a solução do sistema de equações de 

2º grau. 

 

 

 

 

 

 

 

(τ102) Método de completar quadrados. 
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2º grau, sobre a formula de Bhaskara e 

sobre o Bhaskara. 

(T104) Conhecer o plano cartesiano. 

(T105) Entender que a função é uma relação entre 

duas grandezas que variam e uma 

dependendo da outra. 

(T106) Problemas que apresentam um padrão por 

meio de sequência de figuras. 

(T107) Marcar pontos num gráfico. 

(T108) Construir gráficos de função de 1º e 2º 

graus. 

(T109) Compreender a simetria da parábola. 

(T110) Encontrar o ponto de máximo ou o ponto 

de mínimo da parábola. 

(T111) Resolver problemas usando a ideia de 

função. 

(T112) Entender o caso de fatoração da diferença 

de quadrados (a
2
 – b

2
). 

(T113) Entender o que é uma equação fracionária. 

(T114) Entender que a solução de uma equação 

não pode anular o denominador (não se 

divide por zero). 

 

 

 

(τ105) Compreender os exemplos. 

 

 

(τ106) Escrever a generalização em linguagem 

algébrica. 

(τ107) Colocar cada coordenada em seu eixo. 

(τ108) Marcar os pontos no gráfico e traçar o 

gráfico. 

(τ109) Observar o gráfico. 

(τ110) Observar os pontos do gráfico. 

 

(τ111) Escrever a função relacionada ao problema e 

construir o gráfico usando (τ41B) e (τ108). 

(τ112) Relacionar com o produto notável: (a+b).(a-

b). 

 

(τ114) Verificar se o valor encontrado na resolução 

da equação não anula o denominador.  
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Anexo III 

 
Lista das Tarefas e Técnicas encontradas nos Cadernos da proposta SPFE. 

 

Tarefas Técnicas 

(T1) Perceber o padrão da sequência. 

 

 

(T2) Representar o padrão da sequência, por meio 

de palavras, figuras ou símbolos. 

 

(T3) Escrever a generalização do padrão 

encontrado para relacionar a quantidade de 

bolinhas da figura com a sua posição na 

sequência. 

(T4) Escrever o que você aprendeu. 

 

(T5) Entender o significado de uma fórmula. 

 

(T6) Escrever generalizações (fórmulas de um 

problema) em linguagem algébrica. 

(T7) Calcular o valor numérico de uma variável 

na fórmula dado o valor da outra variável. 

 

(T8) Escrever em linguagem algébrica o que está 

escrito em uma pergunta. 

(T9) Escrever uma pergunta que represente a 

equação dada. 

 

 

 

(T10) Encontrar o valor numérico procurado na   

pergunta (equação). 

(T11) Resolver equações 

 

 

 

 

(T12) Descrever em língua corrente cada etapa da 

resolução da equação. 

(T13) Descobrir erros de resolução em equações 

de 1º grau. 

(T14) Resolver problemas que envolvam 

proporcionalidade. 

 

 

(T15) Diferenciar quando duas grandezas são 

diretamente ou inversamente proporcionais. 

 

 

(T16) Identificar a equivalência entre as 

(τ1A) Observar a continuidade da sequência. 

(τ1B) Calcular a quantidade de bolinhas para 

diferentes posições dadas. 

(τ2) Uso de recursos aritméticos (regras de 

divisibilidade) para identificação de termos 

da sequência. 

(τ3) Escrever com letras o padrão encontrado na 

técnica anterior. (escrever a generalização 

em linguagem algébrica). 

 

(τ4) Escrever em forma de texto o que apreendido. 

 

(τ5) Interpretando o texto que contextualiza a 

fórmula. 

(τ6) Colocar letras no lugar dos números para 

escrever as generalizações (fórmulas). 

(τ7) Substituir as letras de uma fórmula por 

números dados e realizar as operações 

aritméticas. 

(τ8) Substituir o número desconhecido por uma 

letra e escrever as operações descritas. 

(τ9A) Perceber que a equação equivale a uma 

pergunta em língua materna. 

(τ9B) Escrever a equação em forma de pergunta 

substituindo a letra pelo número 

desconhecido. 

(τ10) Resolução pelas operações inversas.  

 

(τ11) Utilizar a ideia de equivalência através da 

analogia de uma balança de dois pratos para 

resolver a equação. 

(τ11H) Usar método heurístico 

 

(τ12) Explicitar cada passagem algébrica. 

 

(τ13) Observar se a técnica (τ11) foi realizada 

corretamente. 

(τ14A) Construir tabelas representando as medidas 

das grandezas. 

(τ14B) A partir da tabela, resolver o problema com 

a regra de três. 

(τ15) Identificar nas tabelas a partir do produto e 

da razão entre os valores quando as relações 

são diretamente ou inversamente 

proporcionais. 

(τ16) Utilizar a propriedade distributiva da 
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generalizações encontradas. 

 

(T17) Construir uma sequência de bolinhas a partir 

de uma expressão algébrica. 

(T18) Escrever produtos algébricos que 

representam a área de um retângulo. 

 

(T19) Representar geometricamente produtos 

algébricos. 

(T20) Encontrar uma expressão algébrica 

equivalente ao produto de dois fatores. 

(T21) Identificar os produtos notáveis com o 

cálculo de área. 

(T22) Representar geometricamente o trinômio 

quadrado perfeito. 

 

 

 

(T23) Representar geometricamente a diferença de 

dois quadrados. 

 

(T24) Identificar os produtos notáveis. 

 

(T25) Escrever polinômios que representam a área 

ou o perímetro de um retângulo. 

(T26) Identificar polinômios equivalentes. 

(T27) Calcular o valor numérico de um polinômio 

 

(T28) Entender as relações entre os lados de um 

retângulo apresentadas em um diálogo 

entre duas pessoas. 

(T29) Verificar se o polinômio dado representa a 

área do retângulo dado. 

(T30) Encontrar uma raiz de uma equação de 2º 

grau escrita em forma de pergunta.  

(T31) Identificar equações equivalentes. 

(T32) Verificar se o número dado é raiz da 

equação. 

(T33) Resolver uma equação que está escrita em 

língua corrente. 

(T34) Identificar a fração algébrica descrita no 

texto. 

(T35) Compreender a simplificação algébrica 

apresentada no texto.  

(T36) Resolver equações e sistemas de equações 

apresentados como perguntas. 

(T37) Resolver equações de 2º grau escritas de 

forma fatorada. 

(T38) Fatorar e resolver equações de 2º grau 

 

(T39) Compreender que a soma dos 7 primeiros 

números naturais a partir de 1 pode ser 

análoga a soma da quantidade de bolinhas 

que formam triângulos retangulares e 

isósceles. 

multiplicação em relação à adição e 

subtração. 

(τ17) Relacionar o cálculo algébrico com a 

quantidade e posicionamento de bolinhas. 

(τ18) Escrever a área de um retângulo com as 

expressões que simbolizam o tamanho dos 

lados dessa figura. 

(τ19) Interpretar os fatores do produto como lados 

de um retângulo. 

 

 

(τ21) Usar a representação geométrica para 

explicar o polinômio. 

(τ22A) Identificar cada termo do polinômio com o 

cálculo de áreas de retângulos. 

(τ22B) Montar um quadrado com os retângulos 

adquiridos em (τ22A) que represente o 

trinômio quadrado perfeito. 

(τ23) Montar um retângulo com os retângulos 

adquiridos em (τ22A) que represente a 

diferença de dois quadrados. 

(τ24) Identificar as regularidades nos cálculos 

algébricos. 

 (τ25) Usar as letras para escrever os cálculos de 

áreas ou perímetros de retângulos. 

 

(τ27) Substituir a letra do polinômio pelo valor 

dado e resolver as operações aritméticas. 

(τ28) Interpretação do texto.  

 

 

 

 

(τ30) Usar o cálculo mental. 

 

 

(τ32) Substituir o valor dado na equação e realizar 

as operações aritméticas. 

 

 

(τ34) Relacionar a escrita em língua corrente com a 

linguagem algébrica. 

(τ35) Relacionar as propriedades da aritmética  

com as propriedades das estruturas 

algébricas. 

 

(τ37) Usando a propriedade: Se a.b =0 então a = 0 

ou b=0. 

(τ38) Fatorar a partir das relações entre polinômios 

equivalentes e das relações geométricas. 

(τ39A) Mostrar a relação da soma da quantidade de 

bolinhas que o forma o triângulo e o cálculo 

aritmético. 

(τ39B) Mostrar que esse cálculo representa um 

padrão para outros triângulos. 
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(T40) Escrever a soma dos n primeiros números 

naturais a partir de 1. (Sn) 

(T41) Calcular um número par ou ímpar 

dependendo da sua posição, a partir do 2 ou 

1, respectivamente. 

(T42) Representar um número par ou ímpar de 

ordem n, a partir do 2 ou 1, 

respectivamente. 

(T43) Calcular a soma dos n primeiros números 

ímpares a partir de 1. (Sn
i
) 

(T44) Mostrar que a soma dos n primeiros 

números pares a partir de 2, é igual a n
2
 + 

n. (Sn
p
) 

(T45) Mostrar que a soma das duas somas 

anteriores (Sn
i
 + Sn

p
) resulta na soma dos 2n 

primeiros números naturais a partir de 1. 

(S2n = Sn
i
 + Sn

p
) 

(T46) Escrever a soma dos ângulos internos de 

polígonos com 5, 8 e 1000 lados. 

 

 

 

(T47) Escrever a soma dos ângulos internos de um 

polígono convexo de n lados. 

(T48) Escrever a quantidade de diagonais de um 

polígono convexo de 5 e 6 lados.  

(T49) Escrever a quantidade de diagonais de um 

polígono convexo de n lados. 

(T50) Escrever a quantidade de apertos de mãos 

diferentes que serão realizados em uma sala 

com 7 pessoas. 

(T51) Escrever a quantidade de apertos de mãos 

diferentes que serão realizados em uma sala 

com n pessoas. 

(T52) Escrever em linguagem algébrica a equação 

que está escrita em linguagem retórica. 

(T53) Escrever em língua corrente a equação que 

está escrita em linguagem algébrica. 

(T54) Registrar o raciocínio da resolução 

 

(T55) Resolver problemas. 

(T56) Escrever a localização de uma rua em um 

guia de ruas 

(T57) Apresentar a localização de um objeto em 

uma malha quadriculada a partir de vários 

referenciais distintos. 

(T58) Escrever as coordenadas de figuras 

geométricas que estão desenhadas no plano 

cartesiano. 

(T59) Desenhar figuras geométricas e símbolos no 

plano cartesiano a partir de suas 

coordenadas. 

(T60) Ler um texto para compreender o que é:  

translação, translação horizontal, translação 

vertical e translação combinada. 

(τ40) Relacionar (Sn) com o padrão encontrado em 

(τ39B). 

 

 

 

 

 

 

(τ43) Uso de operações aritméticas para identificar 

o padrão. 

 

 

 

(τ45A) Realizar a tarefa (T40) para encontrar a S2n. 

(τ45B) Realizar o cálculo algébrico de Sn
i
 + Sn

p
. 

(τ45C) Mostrar que as expressões encontradas são 

semelhantes pela técnica (τ16). 

(τ46A) Calcular a soma dos ângulos internos de um 

polígono tendo como base a soma dos 

ângulos de um triângulo. 

(τ46B) Observar o padrão encontrado no cálculo 

acima. 

 

 

(τ48) Pensar nas várias maneiras de contar a 

quantidade de diagonais. 

(τ49) Elaborar um padrão para essa contagem. 

 

(τ50) Interpretando o contexto para elaborar uma 

maneira de contar os apertos de mãos. 

 

 

 

 

 

 

(τ53) Criar uma situação a partir da equação dada. 

 

(τ54) Escrever de alguma maneira o raciocínio 

encontrado para a resolução. 

 

(τ56) Entender o funcionamento de localização de 

um guia de ruas. 

(τ57) Usar a malha quadriculada para descrever a 

posição de objetos. 

 

(τ58) Compreender o posicionamento e o 

funcionamento do sistema de coordenadas.  

 

(τ59) Marcar cada ponto no plano cartesiano a 

partir do desenvolvimento da técnica (τ58) e 

desenhar as figuras geométricas. 
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(T61) Identificar o tipo de translação ocorrida nas 

figuras desenhadas no plano cartesiano. 

 

(T62) Desenhar triângulos e realizar as translações 

pedidas no plano cartesiano. 

(T63) Desenhar polígonos e criar dois tipos de 

translações. 

(T64) Ler um texto para compreender o que é:  

reflexão, reflexão horizontal e reflexão 

vertical. 

(T65) Desenhar quadriláteros e realizar as 

reflexões pedidas no plano cartesiano. 

(T66) Encontre as novas coordenadas de um 

triângulo a partir das transformações 

(translações e reflexões) pedidas sem o 

auxílio do plano cartesiano. 

(T67) Verifique no plano cartesiano se as 

coordenadas obtidas em (T63) estão 

corretas. 

(T68) Relacionar as transformações estudadas com 

a mudança que ocorre nos eixos do plano 

cartesiano em cada movimento. 

(T69) Encontrar as soluções de um problema que 

representa uma equação de 1º grau com 

duas incógnitas. 

(T70) Encontrar a solução de um problema que 

representa um sistema de equações de 1º 

grau com duas incógnitas 

(T71) Resolução de sistemas de equações. 

 

 

 

 

(T72) Verificar que na solução das resoluções 

algébricas (τ71A) e (τ71B), encontra-se as 

coordenadas do ponto de intersecção (τ71C). 

(T73) Identificar os tipos de solução de um 

sistema de equação de 1º grau com 2 

incógnitas. 

(T74) Resolver os sistemas por mais de um 

método e classificar o tipo de solução. 

(T75) Entender o que são equações diofantinas. 

(T76) Resolução de equações diofantinas. 

 

 

(T77) Conhecer Diofanto de Alexandria 

(T78) Encontrar as semelhanças e diferenças nas 

equações de 2º grau. 

(T79) Resolver equações de 2º grau. 

 

 

 

 

 

 

(τ61) Identificar o posicionamento das figuras pela 

leitura dos pontos no gráfico e usar os 

conceitos apreendidos em (T60).  

(τ62) Fazer as translações nas figuras de acordo 

com (T60). 

 

 

 

 

 

(τ65) Fazer as reflexões nas figuras de acordo com 

(T64).  

(τ66) Manipular as mudanças das coordenadas 

pensando nos conceitos da técnica (τ65) 

abstraindo o gráfico. 

 

(τ67) Verificar se no posicionamento das figuras se 

as transformações discutidas em (T60) e 

(T64) estão corretas. 

(τ68) Concluir um padrão de movimento a partir 

das técnicas (τ62), (τ65), (τ66) para cada 

transformação. 

(τ69) Encontrar as soluções a partir de cálculos 

aritméticos que satisfaçam o problema. 

 

 

 

 

(τ71A) Método da substituição 

(τ71B) Método da adição 

(τ71C) Construir uma reta para cada equação no 

plano e identificar que o ponto de 

intersecção das retas é a solução do sistema. 

(τ72) Resolver o sistema por mais de um método e 

comparar os resultados. 

 

(τ73) Relacionar os tipos de solução de um sistema 

linear com o posicionamento entre duas 

retas no plano. 

 

 

 

(τ76) Construir uma tabela colocando todas as 

possibilidades de números inteiros positivos 

e analisá-las para encontrar a única solução. 

(τ77) Pesquisa em livros e/ou internet 

(τ78) identificar os termos de uma equação de 2º 

grau 

(τ79A) Resolver equações da forma ax
2
 + b = 0 

usando técnicas anteriores. 

(τ79B) Resolver equações fatoradas e usar a técnica 

(τ37). 

(τ79C) Fatore a equação usando o método da soma 

e do produto.  

(τ79D) Usando a fórmula de Bhaskara. 
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(T80) Ler o texto para compreender o método de 

completar quadrados para resolver uma 

equação de 2º grau chamada  

(T81) Resolver um problema usando o método de 

completar quadrados. 

(T82) Escreva a fatoração do trinômio quadrado 

perfeito. 

(T83) Escrever a equação de 2º grau sabendo os 

valores das raízes. 

 

(T84) Relacionar o valor do discriminante (Δ =b
2
-

4.a.c) e as raízes de uma equação de 2º 

grau. 

 

(T85) Resolver equação do 3º grau. 

 

 

(T86) Observar os valores de duas grandezas x e y 

e dizer se elas são diretamente oi 

inversamente proporcionais. 

(T87) Identificar se situações do cotidiano são 

diretamente ou inversamente proporcionais. 

(T88) Identificar se relações entre duas medidas na 

geometria são diretamente ou inversamente 

proporcionais. 

(T89) Identificar o gráfico que representa 

movimentos de pessoas se locomovendo 

numa rua. 

(T90) Interpretar gráficos de função. 

 

(T91) Explicar porque o gráfico representa 

grandezas diretamente ou inversamente 

proporcionais ou não proporcionais. 

(T92) Construir gráficos a partir de um problema. 

 

 

 

 

 

 

 

(τ81) Utilizar o método descrito em (T80) para 

resolver a equação de 2º grau. 

(τ82) fatore o trinômio quadrado perfeito 

 

(τ83) Escrever a forma fatorada da equação de 2º 

grau usando (τ79C) e depois multiplicar 

usando a propriedade distributiva (τ16). 

(τ84) Perceber que o valor do Δ determina a 

quantidade das raízes na solução. 

 

 (τ85) Fatorar a equação colocando o fator comum 

em evidência e resolvê-la por qualquer 

método: (τ79A), (τ79B), (τ81), (τ79D). 

 

 

 

 

(τ87) Pensar na situação apresentada e relacioná-la 

com a ideia de proporcionalidade. 

(τ88) Pensar na relação geométrica apresentada e 

relacioná-la com a ideia de 

proporcionalidade. 

(τ89) Relacionar o comportamento do gráfico com 

a situação descrita. 

 

(τ90) Encontrar as coordenadas de pontos no 

gráfico. 

(τ91) Relacionar a variação dos pontos do gráfico 

com o conceito de proporcionalidade ou 

não. 

(τ92A) Construir uma tabela com pontos que 

representam o problema. 

(τ92B) Marcar os pontos da tabela no plano 

cartesiano. 
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