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RESUMO 

 
A referida pesquisa trata-se de um levantamento bibliográfico objetivando mapear as 
dissertações e teses já desenvolvidas sobre o processo de ensino e aprendizagem de Álgebra 
nas universidades brasileiras, contudo não nos detemos à Álgebra Elementar. O banco de 
dados para esta pesquisa foi à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações além das 
bibliotecas das principais universidades do país. Foram categorizados 50 trabalhos concluídos 
do ano de 1997 à 2010, destes foram  03 teses e 47 dissertações. Vale ressaltar, que entre as 
pesquisas catalogadas, a maior parte foi defendida na PUC-SP. Ao analisar os referidos 
trabalhos podemos classificá-los em diversas categorias, as principais foram: aplicação de 
sequências didáticas/ sequências/atividades de ensino, erros e dificuldades no ensino e na 
aprendizagem de álgebra, entre outras. 
 
Palavras-chave: Levantamento bibliográfico, Ensino e Aprendizagem de Álgebra, Erros e 
dificuldades em Álgebra. 
 
ABSTRACT 
 
Such research it is a literature review aimed to map the dissertations and theses already 
developed about the process of teaching and learning of algebra in Brazilian universities, but 
do not stop the Elementary Algebra. The database for this research was the Brazilian Digital 
Library of Theses and Dissertations in addition to the libraries of major universities in the 
country. 50 were classified work completed in the year 1997 to 2010, these were 03 theses 
and 47 dissertations. It is noteworthy that among the research classified, most were held at 
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PUC-SP. In analyzing these works we can classify them into different categories, the main 
ones were: the application of didactic sequences / sequences / teaching activities, errors and 
difficulties in teaching and learning of algebra, among others. 
 
Keywords: bibliographic, Teaching and Learning of Algebra, Errors and difficulties in 
algebra. 
 
 

INTRODUÇÃO 

A evolução do pensamento científico auxilia o progresso da humanidade, visto que as 

pesquisas científicas assumem grande relevância no modo de ser, agir e proceder enquanto 

cidadãos inseridos numa sociedade. Porém essas pesquisas devem tomar rumos melhores no 

que diz respeito à alfabetização científica, pois as pessoas assumem posturas inconscientes 

quando agem nas práticas cotidianas. É nesse pensar que estão inseridas as pesquisas 

educacionais.  

Em diversos lugares do mundo desenvolvem-se trabalhos investigativos que dão 

suporte para um novo olhar na educação, bem como mudanças de posturas nas práticas 

pedagógicas. É pertinente lembrar que as pesquisas precisam ser mais difundidas para que 

possam chegar ao conhecimento de todos que participam do processo educacional. 

Assumindo o pressuposto que as pesquisas auxiliam tanto no modo de agir quanto no 

prosseguimento de novas investigações que as abordem é que buscamos trabalhos científicos 

que adotaram como questão central o processo de ensino e aprendizagem de álgebra, para que 

pudéssemos mapear os estudos nesta abordagem cognitiva. Pretendemos com este 

levantamento bibliográfico obter sustentação teórica, bem como justificar a relevância de 

pesquisas nessa área. 

 

METODOLOGIA 

Realizamos um levantamento bibliográfico sobre pesquisas concluídas referentes ao 

processo de ensino e aprendizagem de Álgebra. Dentre os estudos defendidos acerca deste 

tema, foram encontrados trabalhos nos diversos níveis e modalidades de ensino.   

Esses trabalhos foram desenvolvidos a partir de pesquisas qualitativas, pesquisas 

descritivas, análises documentais, seja de currículos, guias curriculares, propostas 

curriculares, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e de livros didáticos, entre outros. 

E tiveram como sujeitos das pesquisas professores, alunos e professores/alunos. 
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Podemos destacar nos trabalhos apresentados o quantitativo referente ao nível e/ou 

modalidade de ensino, a maioria presentes no Ensino Fundamental, como exposto a seguir: 

ENSINO FUNDAMENTAL 31 
ENSINO MÉDIO 15 

ENSINO SUPERIOR 9 
EJA 1 

Vale ressaltar que a partir do quadro apresentado algumas pesquisas tratavam de dois 

níveis de ensino, isto é, algumas foram desenvolvidas tanto no Ensino Fundamental quanto no 

Ensino Médio. 

Objetivando mapear as dissertações já desenvolvidas sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de Álgebra nas universidades brasileiras realizamos uma busca em sites como: 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações e em universidades como a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), na Faculdade de Educação da Universidade 

Estadual de Campinas (FE-UNICAMP), na Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (FE-USP). 

Contudo ao fazer esta busca, alguns trabalhos foram encontrados várias vezes, por 

isso, foi catalogado apenas uma vez. Além disso, foram encontrados diversos artigos sobre a 

temática em questão, no entanto não foram catalogados, pois, optamos por analisar apenas as 

teses e dissertações.  

Entretanto, o total de trabalhos encontrados e categorizados foram 50, sendo 03 (três) 

em nível de doutorado e 47 (quarenta e sete) em nível de mestrado. Destes, podemos destacar 

que a maioria foram defendidos na PUC-SP e na Faculdade de Educação da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). No quadro a seguir apontamos o quantitativo de 

pesquisas realizadas e em quais universidades: 

UNIVERSIDADES QUANTIDADE 
PUC-SP 32 
Faculdade de Educação da UNICAMP 5 
Universidade Federal do Pará 2 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte 

2 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

2 

Faculdade de Educação da USP 1 
PUC - Minas Gerais 1 
UNESP de Presidente Prudente 1 
Universidade Católica de Goiás 1 
Universidade Federal de São Carlos 1 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul 

1 
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Universidade Federal de Sergipe 1 
 

Diante do quantitativo aqui apresentado identificamos que apenas três trabalhos foram 

desenvolvidos em anos anteriores ao ano 2000. No quadro abaixo está explicito o quantitativo 

e cada ano que foram defendidas as pesquisas. 

ANO DE PUBLICAÇÃO QUANTIDADE 
1997 2 
1998 1 
2000 1 
2001 2 
2002 5 
2003 4 
2004 3 
2005 5 
2006 6 
2007 9 
2008 9 
2009 1 
2010 2 

 

A partir do quantitativo exposto apresentaremos a seguir uma breve categorização que 

foram identificados nos trabalhos acima referidos.  

 

CATEGORIZAÇÃO 

Ao analisar as dissertações foi possível categorizar as ideias que mais se destacaram 

nos trabalhos investigados. O quadro abaixo especifica a quantidade referente a cada uma 

dessas categorias, no entanto, vale frisar que em um mesmo estudo foi detectado mais de uma 

categoria3. 

CATEGORIAS QUANTIDADE 
Dificuldades no Ensino e Aprendizagem de Álgebra / Erros e 
Dificuldades 

30 

Sequências Didáticas / Sequências de Ensino / Atividades de 
ensino 

25 

Registros de Representação Semiótica 20 
Concepções da Educação Algébrica 15 
Análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais / Propostas 
Curriculares / Diretrizes curriculares 

13 

Análise de Livro Didático 12 
História da Matemática e/ou Álgebra 12 
Software Educativo / Estatístico / Programa Aplusix 09 

                                                           
3
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relatados. 
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Resolução de problemas / situações-problemas 07 
Engenharia Didática 05 
Análise de Provas/Testes/Exames 05 
Modelo 3UV 04 
Da Aritmética à Álgebra 04 
Da Geometria à Álgebra 03 
Campos conceituais 01 
Estado da arte 01 
Acuidade visual 01 
Saberes profissionais 01 

 

Perante o exposto, podemos observar que as categorias que apresentaram um maior 

quantitativo referem-se às dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de Álgebra, 

propostas de Sequências Didáticas / Sequências de Ensino / Atividades de ensino, a teoria de 

Registros de Representação Semiótica, concepções da Educação Algébrica, análise dos 

Parâmetros Curriculares e/ou propostas/guias/diretrizes curriculares, análise de livros 

didáticos, a História da Matemática e/ou Álgebra e a utilização de ferramentas 

computacionais como softwares educativos e estatísticos para a prática educacional do 

conteúdo Álgebra. 

Contudo, acreditamos que há uma convergência entre essas categorias. Muitas dessas 

pesquisas detectaram e até mesmo expuseram trabalhos anteriores que já apontavam 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem de Álgebra, seja por parte dos professores 

em sua prática docente, seja pelos alunos em entender e assimilar o uso de letras como 

números, por exemplo. 

Diante das dificuldades constatadas alguns pesquisadores utilizaram novas propostas 

de Sequências Didáticas / Sequências de Ensino / Atividades de ensino ou resolução de 

problemas e situações problemas, podendo detectar que obtinham melhores resultados na 

aprendizagem, bem como, um decréscimo no quantitativo dos erros referentes aos conteúdos 

algébricos. Para isso, também houve trabalhos que a partir da aritmética ou da geometria 

desenvolveram suas atividades. 

Outras ferramentas utilizadas pelos estudiosos foram o uso das novas tecnologias em 

busca de melhorias na prática educativa ou da História da Matemática e/ou Álgebra para 

investigar as possíveis causas dessas dificuldades. 

A busca por novas ferramentas de trabalho em sala de aula, seja por diversas 

representações do conteúdo com o auxílio de programas computacionais seja pela utilização 

de vários registros, aritmético ou geométricos, convergem para os conceitos que embasam a 
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teoria dos Registros de Representações Semióticas desenvolvidos por Raymund Duval 

(2003), pois, para este autor, para que haja o desenvolvimento cognitivo do discente é 

necessário mobilizar várias representações semióticas. O referido autor cita quatro tipos 

diferentes de registros, são eles: língua natural, sistemas de escritas (numérica, algébrica e 

simbólica), figural e gráfica. 

Além das várias representações semióticas dos objetos matemáticos, alguns 

pesquisadores buscaram identificar as concepções da educação algébrica presentes na 

literatura brasileira e em pesquisas de outros países, bem como, as concepções dos 

professores em sala de aula e dos alunos.  

Entre as demais categorias destacadas, devemos considerá-las como imprescindíveis, 

visto que, a análise de provas/testes/exames e do livro didático nos permite investigar qual a 

ênfase dada a cada conteúdo nesses documentos, bem como, uma visão sobre como o autor 

trata cada temática e quais os conceitos abordados por ele. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável que a álgebra como parte do currículo da matemática está sendo difundida 

como conhecimento científico nas escolas, porém o processo pelo qual os alunos abstraem e 

apropriam-se desses saberes é outra questão a ser investigada. 

Para analisar o desempenho dos alunos em Matemática devemos considerar toda a 

complexidade presente em sala de aula. Isto nos remete a investigar a prática docente, as 

escolhas metodológicas e o desempenho dos discentes dentre as várias representações 

matemáticas dos conceitos referentes ao componente curricular álgebra. 

No entanto, buscar novas formas de atividades / sequências de ensino / sequências 

didáticas possibilitam aos alunos demonstrarem seus conhecimentos e quais as representações 

apreendidas diante daquele conteúdo. Além de permitir ao pesquisador identificar quais 

representações foram difundidas pelo professor em sala de aula.  

As pesquisas aqui apresentadas versam sobre a análise das dificuldades no processo de 

ensino e aprendizagem relativos aos conceitos algébricos, bem como, propostas de seqüências 

didáticas, sequências de ensino e atividades de ensino referentes a este conteúdo, sendo 

possível identificar e/ou sanar os erros de alunos e professores ao mobilizar esses conceitos.   
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