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RESUMO 

 

Nesta pesquisa buscamos investigar os entendimentos dos professores de Matemática das 
escolas públicas de Ribeirópolis/SE em relação à educação algébrica no 8º ano do Ensino 
Fundamental. Para tanto adotamos como parâmetro os oito (08) docentes que ministraram 
aulas de Matemática nas escolas públicas da rede municipal e estadual de ensino de 
Ribeirópolis/SE no ano de 2010. No intuito de identificar os encaminhamentos didáticos 
desses professores constatamos os livros didáticos adotados e fotocopiamos vinte e cinco (25) 
cadernos de alunos, sendo que a apreciação de tais instrumentos ocorreu por meio dos 
princípios da análise de conteúdo (BARDIN, 2010). Posteriormente, realizamos entrevistas 
semiestruturadas com todos os docentes, buscando distinguir alguns entendimentos em 
relação às dimensões da álgebra e aos registros de representação semiótica mobilizados. 
Nessa perspectiva, tomamos como sustentação teórica Duval (2003, 2009, 2011), Brasil 
(1998), Usiskin (1994). Com base nos dados coletados e seguindo os pressupostos da 
pesquisa qualitativa concluímos que os professores reconhecem que o livro didático 
estabelece relação entre conteúdos da Matemática escolar que pertencem ao campo da 
álgebra e da geometria, mas que nem todos assinalam que tal ação visa aproximar esses dois 
campos por meio de conversões que contribuem para a apreensão cognitiva do aluno, uma 
vez que relatam alterar a sequência do livro didático. Apesar da maioria dos professores 
apontar conteúdos vinculados exclusivamente à dimensão estrutural como elementos 
imprescindíveis para serem apreendidos no 8º ano do Ensino Fundamental, quatro 
professores enfatizam quantitativamente mais atividades na dimensão equacional. A metade 
dos professores reconhece que a dimensão da aritmética generalizada pode contribuir para o 
trabalho com a dimensão funcional, desde que sejam evidenciadas as variáveis dependentes e 
independentes. Ao considerar as transformações semióticas, os sujeitos da pesquisa 
identificam que atividades de tratamento são mais elementares que as de conversão e que 
podem ser empregadas tanto na dimensão equacional quanto na dimensão estrutural. No 
entanto, ao analisarmos as transformações propostas nos encaminhamentos didáticos dos 
docentes pesquisados, independentemente da dimensão privilegiada, observamos que o 
percentual de atividades envolvendo conversão de registros é superado por tratamento. Os 
professores reconhecem que os alunos apresentam dificuldades em relação à execução de 
tratamentos nos registros algébricos e numéricos e frente a essas dificuldades revelam que 
selecionam atividades mais elementares. Mesmo considerando a importância em empregar o 
registro geométrico como elemento de apoio para justificar os tratamentos no registro 
algébrico os professores são categóricos ao afirmarem que os alunos apresentam um maior 
nível de compreensão quando são utilizadas apenas substituições numéricas. De acordo com 
os docentes as conversões mais relevantes são aquelas que tomam o registro da língua natural 
como elemento de partida, pois propiciam o desenvolvimento de capacidades de leitura, 
interpretação e visualização dos objetos matemáticos. Apesar disso, a maioria dos professores 
revela desconhecer que para realizar uma conversão que parte do registro da língua natural 
torna-se imprescindível mobilizar conceitos inerentes ao registro de chegada, seja ele 
algébrico, geométrico, gráfico ou figural. 

 
Palavras chave: Educação Algébrica. Dimensões da Álgebra. Registros de 
Representação Semiótica. Professores de Matemática. 
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ABSTRACT 
 

In this research we search investigate the understandings of the mathematics teachers of 
public schools Ribeiropolis/SE in relation to education algebra in 8th grade of basic 
school. For in surch we have adopted as the parameter eight (08) teachers who taught 
mathematics classes in public schools in the municipal and state education 
Ribeiropolis/SE in 2010. In intention to identify the didactic these teaching teachers 
identified the textbooks adopted and photocopy twenty-five (25) notebooks of students, 
and the assessment of such instruments occurred through the principles of content 
analysis (Bardin, 2010). Subsequently, we conducted semistructured interviews with all 
teachers, seeking to distinguish some understandings regarding the dimensions of the 
algebra and the registers of semiotic representation mobilized. From this perspective, we 
take as theoretical support Duval (2003, 2009, 2011), Brazil (1998), Usiskin (1994). 
Based on data collected and following the estimated of qualitative research concluded 
that teachers recognize that establishes the relationship between textbook content of 
school mathematics belong to the field of algebra and geometry, but not all indicate that 
such action aims to bring these two fields through conversions that contribute to student 
cognitive apprehension, since they report change the sequence of the textbook. Although 
most teachers pointing contents linked exclusively to the structural dimension as essential 
elements to be seized in the 8th year of elementary school, four teachers emphasize 
quantitatively more activities in equational dimension. Half of the teachers recognize that 
the size of generalized arithmetic can contribute to the work with the functional 
dimension, provided that evidenced the dependent and independent variables. When 
considering the transformations semiotic, the subjects which identify activities of 
treatment are the most basic and conversion that can be employed both in size and in 
equational structural dimension. However, when analyzing proposed changes in 
educational referrals of teachers surveyed, regardless of size inside, we found that the 
percentage of activities involving conversion of records is overcome by treatment. 
Teachers recognize that students have difficulties in relation to the implementation of 
treatments in algebraic and numerical records and facing these problems indicate that 
select the most basic activities. Even considering the importance of employing geometric 
registration as a support to justify the treatments in the record algebra teachers are 
categorical in stating that students have a higher level of understanding when 
substitutions are used only numerical. According to the teachers the most relevant 
conversions are those that take the record of natural language as a starting element, since 
they allow the development of reading skills, interpretation and visualization of 
mathematical objects. Nevertheless, most teachers reveals unaware that a conversion to 
make it part of the record of natural language becomes essential concepts inherent to 
mobilize arrival registration, whether algebraic, geometric, graphic or figural. 
 
 
 
Keywords: Algebraic Education. Dimensions of the Algebra. Semiotic Representation 
Registers. Teachers of Mathematics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, um dos grandes desafios do professor de Matemática refere-se à 

organização e seleção de encaminhamentos didáticos que priorizam a mobilização de 

objetos matemáticos por meio da leitura, escrita, interpretação, visualização e 

argumentação, objetivando o desenvolvimento de competências e habilidades que 

permitam compreender a matemática como algo flexível às inter-relações entre os seus 

vários conceitos e seus vários modos de representação (BRASIL, 1998). 

Nessa perspectiva e vivenciando a prática docente, no decorrer dos últimos treze 

anos, questionamo-nos sobre o processo de ensino e aprendizagem dos objetos 

matemáticos1 que enfatizam o uso das letras e suas diferentes finalidades, pois 

constatamos que a maioria dos alunos não identifica a singularidade e as inter-relações 

das atividades matemáticas que estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento do 

pensamento algébrico2. Até mesmo aqueles alunos que apresentam um desempenho 

quantitativo satisfatório na disciplina de Matemática. 

Ao trabalhar os conteúdos escolares denominados expressões algébricas, 

equações do 1º grau, polinômios, produtos notáveis, sistemas equações do 1º grau, 

função polinomial do 1º grau, entre outros, torna-se necessário que os estudantes 

reconheçam que as letras podem expressar generalizações de propriedades, assumir 

valores desconhecidos, exprimir relações entre grandezas ou conjuntos numéricos ou 

ainda representar símbolos abstratos. 

Estudos3 no âmbito da Educação Matemática revelam que os problemas 

identificados por meio de nossa prática docente também são manifestados por outros 

estudantes de diferentes níveis de ensino. Deste modo, e por acreditar que a pesquisa 

                                                             
1 A expressão objeto matemático, singular ou plural, é entendida segundo Duval (2003, 2009, 2011), 
como sendo os conceitos, propriedades, estruturas e relações que podem expressar diferentes situações de 
um conteúdo matemático. 
2 Nesta pesquisa, o pensamento algébrico segue o entendimento de Ponte (2006, p. 7) destacando que tal 
pensamento “inclui a capacidade de lidar com o cálculo algébrico e as funções. E, pela mesma forma, 
inclui a capacidade de lidar com muitas outras estruturas matemáticas e usá-las na interpretação e 
resolução de problemas matemáticos ou de outros domínios”. 
3 Santos (1998), Cruz (2005), Jacomelli (2006), Khidir (2006), Ponte (2006), Figueiredo (2007), Kern 
(2008), Rodrigues (2008), Beltrame (2009). 
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acadêmica pode ser instigada tanto por questões práticas quanto teóricas, é que optamos 

por desenvolver esta investigação tendo como eixo norteador a educação algébrica4. 

Diante deste contexto, observamos que no Ensino Fundamental, etapa em que se 

inicia a sistematização do pensamento algébrico, há um excesso significativo no número 

de aulas destinadas a conteúdos matemáticos da álgebra escolar sendo que “a ênfase que 

os professores dão a esse ensino não garante o sucesso dos alunos, a julgar tanto pelas 

pesquisas em Educação Matemática como pelo desempenho dos alunos nas avaliações 

que têm ocorrido em muitas escolas” (BRASIL, 1998, p. 115). 

Os professores diante do baixo rendimento dos alunos propõem, na maioria das 

vezes, uma quantidade expressiva de atividades repetitivas e mecânicas que não os 

preparam para entender a linguagem simbólica que expressa generalizações, 

modelações e abstrações. (BRASIL, 2007). 

Santos (1998) constatou que os docentes de Matemática, das redes estadual e 

municipal de Aracaju/SE5 dedicam, no mínimo, 70% do total de aulas ministradas na 7ª 

série6 a conteúdos referentes ao campo da álgebra. Essa autora ainda evidencia que os 

professores participantes da pesquisa reduzem a álgebra escolar ao cálculo com letras, 

partindo de uma linguagem já constituída, e desenvolvendo a maioria das aulas a partir 

da repetição mecânica de exercícios. 

Tal evidência também foi destacada por Figueiredo (2007) ao expor que as aulas 

de Matemática embasam-se na excessiva preocupação com a memorização e 

manipulação de regras e algoritmos envolvendo expressões literais que não favorecem a 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos, incluindo os algébricos. 

Diante desses resultados e concebendo que existe proximidade entre os 

encaminhamentos didáticos empregados pelos professores de Aracaju e os demais 

educadores do estado de Sergipe, não podemos deixar de nos questionar, se passada 

                                                             
4 Neste trabalho, a expressão educação algébrica vincula o pensamento algébrico ao processo de ensino e 
aprendizagem de conteúdos da Matemática escolar, mais precisamente da álgebra escolar, destacando 
inclusive as funções assumidas pelas letras como generalizadoras de padrões aritméticos, como 
procedimentos para resolver problemas, como estudo das relações entre grandezas ou como estudo das 
estruturas e propriedades da álgebra (BRASIL, 1998; USISKIN, 1994). 
5 Este é o único trabalho acadêmico desenvolvido no estado de Sergipe que investiga o desenvolvimento 
do pensamento algébrico. No entanto, outro pesquisador realizou um estudo sobre a “Fórmula de 
Báskara” sob a ótica da Relação com o Saber, logo enfatizou a dimensão da álgebra como equação 
(SANTOS, 2011). 
6 Atualmente a nomenclatura adotada é 8º ano. E, sempre que, no decorrer deste trabalho for apontado 
termo série é preciso adicionar um ano, considerando a Lei nº 11114/2005, Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, 
Resolução CNE/CEB Nº 3/2005, Parecer CNE/CEB Nº 18/2005 e Lei nº 11274/2006, PL 144/2005, do 
Conselho Nacional de Educação – Câmera de Educação Básica, que regem a ampliação do Ensino 
Fundamental para 9 anos. 
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mais de uma década, a educação algébrica em terras sergipanas mantém as mesmas 

características apesar das alterações nas políticas educacionais que foram 

implementadas no Brasil, no decorrer dos últimos anos. Tais como: os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries) - PCN, o 

Plano Nacional do Livro Didático – PNLD, o Referencial Curricular de Sergipe, entre 

outros. 

A constatação de Santos (1998) é corroborada por Cruz7 (2005, p. 85) ao 

analisar coleções de livros didáticos de Matemática e estabelecer que “embora os 

autores se esforcem para propor atividades contextualizadas, ainda há a predominância 

de tópicos muito técnicos, o que impede o aluno de refletir, analisar ou discutir”, 

colaborando para reproduzir situações padronizadas. 

Destacamos aqui resultados de uma investigação sobre livros didáticos8, pois 

como apontou Kieran (1992, p. 413), “os professores ensinam a álgebra que é 

apresentada nos livros texto” em seu trabalho nas aulas de Matemática. 

Nesse âmbito, emerge um debate sobre a influência do LD e o papel do 

professor e do aluno frente a esse recurso auxiliar no processo educativo. Para Barreto e 

Monteiro (2008, p. 25), “o livro didático tem importância na prática pedagógica por ser 

suporte teórico e prático para o aluno, instrumento de apoio para o professor e por 

constituir uma organização possível do conteúdo a ser ensinado”. 

No entanto, Freitag, Costa e Motta (1989 apud BOLIGIAN, 2010, p. 41) 

destacam que para a maioria dos professores brasileiros, esse recurso: 

 

[...] não funciona em sala de aula como um instrumento auxiliar para 
conduzir o processo de ensino e transmissão do conhecimento, mas 
como o modelo-padrão, a autoridade absoluta, o critério último de 
verdade. Neste sentido, os livros parecem estar modelando os 
professores. O conteúdo ideológico do livro é absorvido pelo 
professor e repassado ao aluno de forma acrítica e não distanciada. 

 

Conforme indica Machado (1996), ao “adotar” um livro didático o professor 

passa: 

 

                                                             
7 A pesquisa desenvolvida por Cruz (2005, p. 31) analisou quatro (04) coleções de livros didáticos 
“escolhidos pela maioria dos professores do estado de São Paulo”. No entanto, existe similaridade entre 
uma das coleções apreciadas nessa pesquisa e a coleção adotada, atualmente, em dezesseis (16) das 
dezenove (19) escolas da rede pública municipal de Aracaju/SE. 
8 Em alguns momentos a palavra livro(s) didático(s) será substituída pelas iniciais LD ao longo deste 
trabalho. 
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[...] 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.31). 

 

Diante desse contexto, percebemos que o LD, mesmo sendo “portador de uma 

perspectiva sobre o saber a ser estudado” que revela o ponto de vista de seus autores, 

influenciou e ainda influencia os encaminhamentos didáticos dos professores. Dessa 

forma, torna-se imprescindível que os docentes não permitam que ele seja o gestor do 

ensino ou o único suporte na transposição didática9 (BRASIL, 2007, p.11). 

Podemos encontrar em muitos dos livros didáticos de Matemática, conteúdos 

algébricos com a linguagem matemática caracterizada com rigor e certo distanciamento 

do cotidiano do aluno. Esse tipo de linguagem, por sua vez, pode dificultar a 

compreensão, tanto do aluno quanto do professor, tendo em vista alguns conceitos, 

propriedades ou relações estarem implícitos no desenvolvimento do conteúdo em 

questão. 

 

Quanto à álgebra, percebemos que a abordagem nos LD acontece de 
diversas formas, mas o que se evidencia é a permanência de um estilo 
“sombrio”, destacando certa rigorosidade da matemática. Com isso, 
crescem atitudes negativas, resistências por parte tanto do professor 
quanto do aluno em relação ao ensino e à aprendizagem 
principalmente dos assuntos que constituem o campo algébrico 
(SANTOS, 2007, p. 36). 

 

Essa forma de desenvolver o pensamento algébrico não permite “conhecer e 

compreender matemática”. Autores como Colombo, Flores e Moretti (2008, p. 45) 

entendem que para haver apreensão10 dos conhecimentos matemáticos é necessária a 

“utilização de outros sistemas de expressão e de representação”. 

Tal apreensão deve exceder a ruptura epistemológica identificada na passagem 

do raciocínio aritmético para o algébrico que exige uma transição para a introdução de 

uma nova linguagem e forma de raciocínio lógico-matemático (LINS; GIMENEZ, 

                                                             
9 O termo transposição didática utilizado aqui se refere à teoria desenvolvida por Chevallard (apud 
BRASIL, 2006, p. 83) para explicar as transformações sofridas pelo saber matemático até chegar a escola, 
em especial a transposição interna que ocorre no interior da escola. Nesta etapa “É o momento em que 
cada professor vai transformar os conteúdos que lhe foram designados em conhecimentos a serem 
efetivamente ensinados. Nesse momento, as escolhas feitas pelo professor é que vão determinar, de certa 
maneira, a qualidade da aprendizagem dos alunos”. 
10 Nesta pesquisa, o termo apreensão será utilizado adotando as orientações apresentadas por Duval 
(2003, 2009) que o expõe como sinônimo de apreender. 



20 

1997). Bem como, as dificuldades manifestadas pelos alunos ao representar na forma 

algébrica um problema exposto na linguagem natural, segundo Bednarz, Kieran e Lee 

(1996 apud OLIVEIRA; SANTOS, 2011). 

Tendências atuais da Educação Matemática presentes nos PCN (BRASIL, 

1998); nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias) – PCN+ (BRASIL, 2002); nas Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (BRASIL, 2006); na teoria dos registros de representação 

semiótica (DUVAL, 2003, 2009, 2011); nas representações múltiplas (BORBA; 

PENTEADO, 2007); entre tantas outras, sugerem que os encaminhamentos didáticos 

dos professores de Matemática devem valorizar a mobilização não só da língua natural e 

das representações algébricas, como também, da gráfica, geométrica ou simbólica. 

Fiorentini, Miorim e Miguel (1993, p. 88) apontam, por exemplo, que não existe 

maneira única de se expressar o pensamento algébrico, pois ele pode acontecer de várias 

formas, seja “através da linguagem natural, através da linguagem aritmética, através da 

linguagem geométrica ou através da criação de uma linguagem específica para esse fim, 

isto é, por meio de uma linguagem algébrica de natureza estritamente simbólica”.  

Nesse contexto, e tendo em vista que o trabalho com a matemática advém de 

objetos abstratos e conceitos indiretamente acessíveis à percepção, corroboramos com 

Duval (2003, 2009, 2011) ao considerar que para haver apreensão matemática e, 

consequentemente, o desenvolvimento cognitivo dos discentes torna-se necessário o 

emprego e a transformação de várias representações, mobilizando conceitos algébricos, 

geométricos, numéricos, gráficos, tabelas e na linguagem matemática. 

 

[...] só é possível conhecer, compreender, aprender matemática pela 
utilização das representações semióticas do objeto matemático. E vai 
mais além: o sujeito precisa mobilizar tais representações para 
verdadeiramente conhecer, ou seja, operar com elas, “converter” 
instantaneamente uma representação do objeto matemático, dado num 
sistema semiótico, em outra representação de um outro sistema 
semiótico, que seja mais econômico cognitivamente, na resolução de 
um dado problema (COLOMBO; FLORES; MORETTI, 2008, p. 45). 

 

Nessa perspectiva é que objetivamos investigar os entendimentos dos 

professores de Matemática das escolas públicas de Ribeirópolis/SE em relação à 
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educação algébrica no 8º ano do Ensino Fundamental. Mas, por que investigar sobre a 

educação algébrica no 8º ano do Ensino Fundamental de Ribeirópolis/SE11? 

A escolha desse universo de pesquisa ocorreu inicialmente devido à ênfase 

atribuída aos conteúdos da Matemática escolar, trabalhados no 8º ano, pois, em anos 

anteriores, “é suficiente que os alunos compreendam a noção de variável e reconheçam 

a expressão algébrica como uma forma de traduzir a relação existente entre a variação 

de duas grandezas” (BRASIL, 1998, p. 68). 

Já a opção por centrar o estudo em Ribeirópolis/SE está vinculada ao fato de que 

este foi o lugar onde cresci, obtive minha formação na escolarização básica e atuo como 

professora na rede municipal de ensino, mesmo não residindo no município. Sendo 

assim, uma das intenções desta pesquisa visa não somente contribuir com o ensino de 

Matemática na região, mas também buscar respostas a várias inquietações pessoais tais 

como as que foram expostas anteriormente. 

Para tanto, adotamos o referencial teórico sobre os registros de representação 

semiótica fundamentados em Duval12 (2003, 2009, 2011) e sobre as dimensões de 

álgebra defendidas pelos PCN (BRASIL, 1998). 

Assumimos assim que esses referenciais põem em proeminência a possibilidade 

de existir várias formas de idealizar, de perceber um mesmo objeto matemático. 

Consequentemente, de representá-lo, sendo nesse caso, a compreensão conceitual a 

observada quando se identificam as diferentes representações no desenvolvimento do 

pensamento algébrico. Como enfatiza Damm (2010, p. 167): 

 

Em matemática, toda a comunicação se estabelece com base em 
representações, os objetos a serem estudados são conceitos, 
propriedades, estruturas, relações que podem expressar diferentes 
situações, portanto para o seu ensino precisamos levar em 
consideração as diferentes formas de representação de um mesmo 
objeto matemático. 

 

Vale ainda ressaltar que procuramos trabalhar a partir das orientações presentes 

nos PCN (BRASIL, 1998), por considerá-los norteadores dos encaminhamentos 

didáticos do professor. Assim também, do Programa Nacional do Livro Didático para o 

                                                             
11 Cidade do interior do estado de Sergipe, distante 75 km da capital Aracaju, com 17.173 habitantes, de 
acordo com o censo demográfico de 2010. Disponível em:  www.ibge.gov.br. 
12 Raymond Duval é filósofo e psicólogo desenvolveu estudos em Psicologia Cognitiva no Instituto de 
Pesquisa em Educação Matemática (Irem) de Estrasburgo, na França (1970-1999). Atualmente é 
professor emérito da Universidade Du Littoral Côte d’Opale da França. Suas pesquisas têm sido 
divulgadas na França e em outros países, como o Brasil. 

http://www.ibge.gov.br/
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Ensino Fundamental – PNLD (BRASIL, 2007), do qual o LD é distribuído para todas as 

escolas públicas do Brasil. Por esse motivo, adotamos as dimensões da álgebra: 

aritmética generalizada, funcional, equações e estrutural. 

No entanto, complementamos tal referencial teórico buscando esclarecimentos 

nas concepções de álgebra organizadas por Usiskin (1994)13, uma vez que outros 

pesquisadores (CRUZ, 2005; SILVA, 2006; BONADIMAN, 2007; FIGUEIREDO, 

2007; BELTRAME, 2009) já apontaram similaridades entre os pressupostos das 

dimensões e das concepções de álgebra. 

A pesquisa em pauta é organizada sob uma abordagem qualitativa pelo fato de 

os estudos acontecerem em ambiente natural, sem haver alterações por parte do 

pesquisador. Os dados foram coletados de forma descritiva com intuito de caracterizar 

os sujeitos envolvidos neste processo, o entendimento que eles atribuem e quais as suas 

escolhas didáticas para o 8° ano do ensino fundamental (LÜDKE; ANDRÉ, 2007; GIL, 

2009). 

Diante dos referenciais teóricos supracitados, buscamos indícios da mobilização 

dos registros de representação, das transformações semióticas e das dimensões da 

álgebra no livro didático (LD) e nos cadernos de três (03) alunos do ano letivo de 2010, 

por compreendermos que esses são alguns dos instrumentos que evidenciam o fazer 

pedagógico do professor. 

O LD selecionado foi o adotado por todos os professores de Matemática que, 

atuaram no 8º ano nas escolas públicas de Ribeirópolis/SE, sendo que tanto a análise do 

livro Tudo é Matemática  do 8º ano do Ensino Fundamental (LD) quanto dos cadernos 

dos alunos foi embasada nos princípios da análise de conteúdo, seguindo as 

consignações de Bardin (2010). 

Um terceiro instrumento de coleta de dados refere-se às entrevistas realizadas 

com os professores, posteriormente à análise do LD e dos cadernos, cujo foco centrou-

se em detectar que motivos levaram os sujeitos da pesquisa a adotar tal postura ao 

ministrar aulas envolvendo a educação algébrica. A opção pelas entrevistas decorreu do 

fato de considerar a possibilidade de uma “captação imediata e corrente da informação 

desejada” (LÜDKE; ANDRÉ, 2007, p. 34). 

                                                             
13 As concepções de álgebra classificam-se em: aritmética generalizada, estudo de procedimentos para 
resolver certos tipos de problemas, estudo das relações entre grandezas e estudo das estruturas (USISKIN, 
1994). 
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Nesta perspectiva e no intuito de atender ao nosso objetivo de pesquisa, 

investigar os entendimentos dos professores de Matemática das escolas públicas de 

Ribeirópolis/SE em relação à educação algébrica no 8º ano do Ensino Fundamental, 

como já apontado anteriormente, lançamos mão de outras questões visando saber: 

 Se e como os registros de representação semiótica são mobilizados nas 

atividades propostas pelo livro didático Tudo é Matemática  (DANTE, 2010) do 

8º ano do Ensino Fundamental ao enfatizar as dimensões da álgebra: aritmética 

generalizada, funcional, equações e estrutural? 

 Se e como os professores de Matemática de Ribeirópolis/SE mobilizam 

os registros de representação semiótica ao abordar as dimensões da álgebra: 

aritmética generalizada, funcional, equações e estrutural, no 8º ano do Ensino 

Fundamental? 

Portanto, os sujeitos da pesquisa concentram-se em oito (08) professores que 

lecionavam Matemática nas turmas de 8° ano do Ensino Fundamental, na rede pública 

de ensino de Ribeirópolis/SE, no ano de 2010. Tais docentes atuavam em seis (06) 

unidades de ensino, três (03) da rede municipal e três (03) da rede estadual atendendo 

aos anos finais do Ensino Fundamental.  

Cabe ressaltar, que uma das escolas estaduais não foi contemplada neste estudo, 

porque o período inicial da coleta de dados coincidiu com o período de férias dos 

estudantes dessa unidade de ensino. Como os alunos residem em diferentes povoados14 

do município, não tivemos acesso para a coleta dos cadernos. No entanto, o professor 

que lecionava nas turmas de 8º ano dessa escola é sujeito da pesquisa por também atuar 

em outra turma do 8º ano que pertence a rede municipal de ensino. 

Para melhor ilustrar o universo da pesquisa, no Quadro 01 encontram-se 

expostas as principais especificidades das escolas nas quais os sujeitos da pesquisa 

atuam: 

                                                             
14Localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e possui pelo menos um 
estabelecimento comercial de bens de consumo frequente e dois dos seguintes serviços ou equipamentos: 
um estabelecimento de ensino de 1º grau em funcionamento regular, um posto de saúde com atendimento 
regular e um templo religioso de qualquer credo. Corresponde a um aglomerado sem caráter privado ou 
empresarial ou que não está vinculado a um único proprietário do solo, cujos moradores exercem 
atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade ou fora 
dela. Disponível em: 
 <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/elementos_representacao.html>, 
acesso em 05/07/11. 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/elementos_representacao.html
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Quadro 01: Caracterização das escolas municipais e estaduais de Ribeirópolis/SE 
Colégio Rede de 

Ensino 
Modalidades de 

Ensino 
Quantidade 
de Alunos 

Professores 

Colégio “V” Municipal Ensino Fundamental 835 
ProfA, ProfB e 

ProfC 

Colégio “W” Municipal 
Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e 

Adultos 
500 

ProfD 
 

Colégio “X” Municipal 
Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e 

Adultos 
290 ProfE 

Colégio “Y” Estadual 
Ensino Fundamental e 
Educação de Jovens e 

Adultos 
275 ProfF 

Colégio “Z” Estadual 
Ensino Fundamental (6º ao 

9º ano) e Ensino Médio 
630 

ProfG 
ProfH 

Fonte: Coordenação Pedagógica das Escolas (2010). 
 

Denominamos Colégio “V”, Colégio “W”, Colégio “X”, Colégio “Y”, Colégio 

“Z” as escolas em que trabalham os ProfA, ProfB, ProfC, ProfD, ProfE, ProfF, ProfG e 

ProfH, sujeitos da pesquisa, no intuito de mantermos o anonimato dos participantes, 

bem como, para que não fossem identificados seus respectivos estabelecimentos de 

ensino. Tal codificação foi instituída no início da pesquisa ao estabelecermos as 

primeiras análises sobre as atividades presentes nos cadernos dos alunos desses 

docentes e as propostas pelo livro didático adotado por eles. 

Vale ressaltar ainda que os professores A, B, D e G atuam em colégios da rede 

municipal e estadual de Ribeirópolis/SE. Contudo, no Quadro 01, identificamos apenas 

os estabelecimentos, nos quais os professores lecionavam em turmas de 8º ano em 2010. 

Além disso, é importante salientar que alguns desses docentes ministram aulas em 

outras redes de ensino de outros municípios, mas, por não ser foco deste estudo, 

limitamos os dados ao nosso campo de investigação. 

A fim de estabelecer um perfil dos sujeitos da pesquisa, organizamos outro 

quadro que destaca a idade, o sexo, o tempo de atuação no Magistério, bem como a 

formação acadêmica dos professores. Tais informações foram obtidas pela coordenação 

pedagógica dos respectivos estabelecimentos de ensino (Quadro 02). 
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Quadro 02: Perfil dos professores de matemática do 8º ano, em 2010, das escolas públicas de 
Ribeirópolis/SE 

Identifica
ção 

Idade 
(anos) Sexo15 

Tempo de 
atuação 

(em anos) 

Formação/ 
Instituição 

Pós Graduação/ 
Instituição 

Rede de 
Ensino16 

ProfA 53 M 17 
Licenciatura em 
Matemática/UFS 

- 
M 
E 

ProfB 37 F 15 
Licenciatura em 
Pedagogia/UVA; 
Matemática/UFS 

- 
M 
E 

ProfC 49 M 22 Matemática/UFS - M 

ProfD 35 F 18 
Licenciatura em 
Química/UFS; 

Matemática/UNIT 

Especialização em 
Língua, Linguística e 

Literatura 

M 
E 

ProfE 31 F 10 Matemática/UFS 

Especialização em 
Metodologias de 

Ensino para 
Educação Básica 

M 

ProfF 57 M 22 

Curso Superior de tecnologia 
em processamento de 

dados/RADIAL 
Licenciatura em 

Matemática/UNIBAN 
(Programa Especial de 
Formação Pedagógica) 

Especialização em 
Gestão Escolar, 

(Universidade de 
Iguaçu); 

Especialização em 
Educação Matemática 

(UNIBAN) 

E 

ProfG 33 M 07 
Licenciatura em 
Matemática/UFS 

Especialização em 
Metodologia no 

Ensino da 
Matemática 

E 
M 

ProfH 34 M 05 
Licenciatura em 
Matemática/UFS 

- E 

Fonte: Coordenação Pedagógica das escolas onde trabalham os professores (2010). 
 

Por meio da análise do Quadro 02 é possível observar que todos os professores 

têm formação acadêmica em Licenciatura em Matemática, sendo que três deles possuem 

outra formação inicial. Além disso, quatro desses docentes têm formação continuada 

lato sensu, em áreas distintas, com faixa etária variante entre trinta (30) e sessenta (60) 

anos. Percebe-se, ainda, a diversidade no tempo de atuação no magistério, variando 

entre cinco (05) e vinte e dois anos (22) de serviço. 

A atual pesquisa está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, Os 

Registros e as Dimensões na Educação Algébrica, expomos a fundamentação teórica 

da pesquisa, sob dois aspectos: o primeiro é a teoria dos registros de representação 

semiótica, discutida por Duval (2003, 2009, 2011) e outros autores que se fundamentam 

nessa teoria, como Damm (2010), Moretti (2003), Colombo et al (2008); e o segundo 

são as dimensões da álgebra  apresentadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

                                                             
15 Nessa coluna M refere-se ao sexo masculino e F ao feminino. 
16 Tratamos nessa coluna M como sendo a rede municipal de ensino e E a rede estadual de ensino. 
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Matemática (BRASIL, 1998) e complementadas com os preceitos das concepções de 

álgebra defendidas por Usiskin (1994). 

No segundo capítulo, Os Registros e as Dimensões no Livro Didático e nos 

cadernos dos alunos do 8º ano de Ribeirópolis/SE, descrevemos a análise dos 

instrumentos de coleta de dados, a saber: o Livro Didático e os cadernos dos alunos dos 

professores que participam da pesquisa. Para tanto, a análise desses documentos 

respeitou os princípios da análise de conteúdo, segundo Bardin (2010). 

No capítulo três, A Educação Algébrica no 8º ano do Ensino Fundamental de 

Ribeirópolis/Se é apresentada as análises das entrevistas. No intuito de apontar alguns 

entendimentos dos docentes, em relação às dimensões da álgebra e aos registros de 

representação semiótica mobilizados. Nessa perspectiva, realizamos entrevistas 

semiestruturadas, com a utilização de um roteiro e de uma apresentação de slides 

exibida durante a realização das mesmas.  

E, por fim, expomos as Considerações Finais sobre os resultados encontrados 

na análise dos dados, as Referências Bibliográficas e os Apêndices. 

Vale lembrar que esta pesquisa não pretende fazer juízo de valor ou uma 

avaliação no sentido de enaltecer ou depreciar o trabalho dos professores, mas sim 

analisar e discutir sob um olhar crítico-científico os registros de representação semiótica 

e as dimensões da álgebra que são privilegiados nas escolhas desses docentes tomando 

uma perspectiva de positividade dos encaminhamentos escolares desenvolvidos pelos 

sujeitos da pesquisa. 
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CAPÍTULO I: OS REGISTROS E AS DIMENSÕES NA EDUCAÇÃO 

ALGÉBRICA 

A originalidade da atividade matemática está na mobilização 
simultânea de ao menos dois registros de representação ao mesmo 
tempo, ou na possibilidade de trocar a todo momento de registro de 
representação (DUVAL, 2003, p. 14) 

 

A comunicação em Matemática acontece por meio de representações dos objetos 

matemáticos, os quais são estudados ou ensinados a partir de conceitos, propriedades, 

estruturas e relações. Para tanto, se faz necessário compreender o que são essas 

representações, tão importantes ao funcionamento e desenvolvimento do conhecimento 

matemático, independentemente de qual seja o objeto matemático. 

Nesse panorama, a teoria dos registros de representação semiótica é adotada na 

perspectiva de uma abordagem cognitiva direcionada, sobretudo, à atividade 

matemática e aos problemas de tal aprendizagem. Isso porque, de acordo com Duval 

(2003, 2009, 2011), a aquisição do conhecimento matemático se dá por meio do 

desenvolvimento geral das capacidades de raciocínio, de análise e de visualização, visto 

que esses objetos não são perceptíveis ou observáveis por meio de instrumentos, mas, 

através da variedade das representações semióticas. 

Tais características diferenciam a atividade cognitiva requerida pela Matemática 

dos outros domínios do conhecimento. Para haver apreensão dos objetos matemáticos é 

imprescindível mobilizar vários registros de representação, bem como, coordenar as 

transformações de um registro para outro. Segundo Moretti (2002, p. 344), “o trânsito 

entre as mais diversas representações possíveis de um mesmo objeto matemático em 

questão é que assume importância fundamental” para a aprendizagem. 

Portanto, nosso objetivo neste capítulo é apresentar o referencial teórico adotado 

na investigação, a saber, os registros de representação semiótica e as dimensões da 

álgebra. Para tanto, sempre que possível, serão evidenciados exemplos de atividades 

presentes no livro didático Tudo é Matemática  com resoluções apresentadas nos 

cadernos dos alunos do 8° ano, correspondentes aos sujeitos da pesquisa. 
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1.1. OS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA NA 

EDUCAÇÃO ALGÉBRICA 

 

Ao adotar a terminologia dos registros de representação semiótica, Duval (2003) 

destaca que esses termos foram usados por outros autores em diferentes contextos. 

Registro, por exemplo, foi identificado nos trabalhos de Descartes, mais precisamente, 

“no livro I de Geometria, em 1637, para distinguir a escrita algébrica das curvas e suas 

representações figurativas” (MARIANI, 2006, p. 10). Para Duval (2003, 2009, 2011), 

no entanto, os registros são empregados em uma perspectiva de aquisição de 

conhecimento, sob o ponto de vista dos sistemas produtores de representação e não do 

lado do objeto, uma vez que nem todo sistema de signos existente constitui um registro. 

Ao observarmos uma placa referente a sinal de trânsito, por exemplo, 

imediatamente fazemos uma leitura sobre o que representa e possivelmente 

compreendemos a sua mensagem. Isto nos remete a um código, que permite apenas 

comunicação, não havendo condições de transformar em outro registro. Segundo Duval 

(1993 apud MARIANI, 2006, p. 9), “as representações (semióticas) não são somente 

necessárias para fins de comunicação, elas são igualmente essenciais às atividades 

cognitivas do pensamento”. 

Para esse teórico, um objeto matemático só é compreendido por meio de 

atividades que possibilitem o desenvolvimento cognitivo, propiciando comunicação, 

objetivação e tratamento (DUVAL, 2003, 2009, 2011). Nesse sentido, reportarmo-nos 

ao exemplo das placas de trânsito, que nos possibilita estabelecer a diferença entre 

código e registro. O primeiro, com a função de representar uma comunicação, e o 

segundo, sob a perspectiva de Duval. 

 

Em um sistema semiótico um registro de representação tem as funções 
de comunicação, de objetivação e de tratamento enquanto que um 
código não apresenta a possibilidade de tratamento. Por exemplo, as 
placas de trânsito das estradas são significantes (triângulo → perigo, 
vermelho → proibição...) e não podem se caracterizar como um 
registro no sentido de Duval, já que não existe possibilidade de 
transformar um elemento em outro, diferente do que ocorre com todo 
elemento de um registro, que pode transformar-se em outra 
representação no mesmo registro (tratamento) ou em uma 
representação de outro registro (conversão) (MARIANI, 2006, p. 10). 

 

Portanto, a partir das atividades cognitivas do pensamento, torna-se possível 

transmitir informações, no sentido de propiciar ao aluno, compreender e identificar às 
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operações cabíveis a resolução dos problemas propostos. Por conseguinte, permitir a 

compreensão do objeto matemático em questão. Desenvolver essas atividades 

cognitivas deve, inicialmente, possibilitar o aluno a compreender, efetuar e controlar por 

si mesmo, os diferentes processos matemáticos que lhe são propostos em situações de 

ensino (DUVAL, 2003). Em outras palavras, o autor evidencia: 

 

Do ponto de vista cognitivo, duas condições maiores são necessárias 
para que possamos falar em compreensão. De um lado, para que 
possamos reconhecer os objetos estudados por meio de suas múltiplas 
representações ou manifestações possíveis e, de outro lado, para que 
possamos por nós mesmos tomar a iniciativa de exploração dos 
objetos estudados e controlar sua pertinência (DUVAL, 2011, p. 65). 

 

Segundo Duval (2011), o termo representação é empregado para nomear as 

várias representações semióticas utilizadas em Matemática, as quais são externas e 

conscientes dos sujeitos. Para esse autor, “a diversidade de representações para um 

mesmo objeto representado ou ainda a dualidade das representações semióticas: forma 

(o representante) e conteúdo (o representado)” (DUVAL, 1994 apud DAMM, 2010, p. 

173), constituem papel fundamental no desenvolvimento cognitivo. 

A forma varia o registro de representação do objeto matemático, de acordo com 

o sistema semiótico. Ou melhor, o registro de representação de um objeto matemático 

pode assumir diferentes formas, conforme o tratamento do sistema semiótico. Segundo 

Damm (2010), é necessário o professor ter clareza sobre o objeto matemático que irá 

trabalhar em sala de aula, para saber definir com quais registros de representação 

ensinará o referido objeto. Isto por duas razões. Uma delas é a “maneira 

didática/metodológica”, quando o professor busca a conceitualização utilizando-se dos 

diferentes registros de representação semiótica (lembrando que o essencial é a maneira 

como esses registros são utilizados). A outra se refere a “quanto maior for a mobilidade 

com registros de representação diferentes do mesmo objeto matemático, maior será a 

possibilidade de apreensão deste objeto” (DAMM, 2010, p. 177, grifo do autor). 

Diante da diversidade de registros de representação semiótica, Duval (2003, 

2009) classificou-os em registros multifuncionais (não algoritmizáveis) e registros 

monofuncionais (algoritmizáveis) e em representação discursiva e não discursiva. 

As representações discursivas caracterizam-se por apresentar os objetos 

matemáticos através da língua natural, das associações verbais (conceituais) e através de 

teoremas ou definições, isso nos registros multifuncionais. Para os registros 
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monofuncionais, essas representações são definidas através dos cálculos e dos sistemas 

de escritas: numéricas, algébricas, simbólicas. 

Já as representações não discursivas permitem visualizar propriedades e 

conceitos presentes nas figuras geométricas e nos gráficos cartesianos, sendo o primeiro 

nos registros multifuncionais, e o outro, nos monofuncionais. 

Nas representações não-discursivas, temos os registros figural, geométrico e 

gráfico. O que diferencia o registro figural do geométrico é que o primeiro exibe uma 

imagem, por meio de figuras, respeitando “à maneira de ver  que elas necessitam 

para que sejamos capazes de utilizá-las na resolução de um problema”. O registro 

geométrico possibilita o reconhecimento e a aplicação de propriedades geométricas 

(DUVAL, 2011, p. 85). 

Considerando os diferentes tipos de registros de representação utilizados na 

Matemática, adotamos nessa pesquisa oito deles: língua natural, os sistemas de escritas 

(numérico, algébrico, simbólico e tabular), geométrico, figural e gráfico, de acordo com 

a seguinte terminologia: Registro Algébrico (RAl), Registro Numérico (RNm), Registro 

em Língua Natural (RLN), Registro Gráfico (RGr), Registro Geométrico (RGe), 

Registro Figural (RFg), Registro Tabular (RTb) e Registro Simbólico (RSb) com a 

competência de mobilizar tratamento (T) ou conversão (C), nas transformações 

semióticas. 

Na perspectiva de apresentar e para melhor exemplificar os diversos registros de 

representação semiótica no desenvolvimento do pensamento algébrico, explicitamos 

(Quadro 03) a classificação estabelecida por Duval (2003), como segue: 
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Quadro 03: Classificação dos Registros de Representação Semiótica 
Registros de Representação Semiótica e a Álgebra 

 Representação Discursiva Representação Não-Discursiva 
 

REGISTROS 
MULTIFUN-

CIONAIS: 
Os tratamentos 

não são 
algoritmizáveis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGISTROS 
MONOFUN-

CIONAIS: 
Os tratamentos 

são 
principalmente 

algoritmos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro 
Algébrico (RAl) 

Registro  
Tabular 
(RTb) 

 

2

2

:

( ) ( 2) 1

( ) 2

( ) 3

t

t

t

t

A

A n n n n

A n n n n

A n n n


   
  
 

 

 
T N 
1 4 
2 10 
3 18 
4 28 
... ... 

 
 

 

Registro Gráfico (RGr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: De nossa autoria baseado em Duval (2003) e Van de Walle (2009, p. 299-302). 

Discreto 

 

Contínuo 

 

Registro Simbólico (RSb) 
 

{(1,4),(2,10),(3,18),(4,28)}
 

{ / 0}x x   
 

 

Registro Figural (RFg) 
 

 

Registro Geométrico (RGe) 
 

 

 
 

 

Registro Numérico (RNm) 

3.1 1.1

4.2 1.2

5.3 1.3

6.4 1.4






 

Registro em Língua Natural 
(RLN) 

Determine a área total de uma 
sequência de figuras geométricas 
compostas por dois retângulos. O 
RETÂNGULO1 possui duas 
unidades a mais na base em relação 
à altura. E o RETÂNGULO2 altura 
igual a do RETÂNGULO1 e base 
fixada em uma unidade construída 
a partir do ponto médio da base do 
primeiro retângulo. 
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Retomando o problema proposto (Quadro 03), podemos observar as duas 

transformações de registros definidas por Duval, (2003, 2009), a saber: tratamento e 

conversão. O tratamento é uma transformação interna a um registro e a conversão é uma 

transformação externa. Enquanto o tratamento é estabelecido dentro do registro, a 

conversão ocorre entre registros distintos, ou seja, consiste na transformação de uma 

representação em outra, conservando a totalidade ou parte do conteúdo inicial, mas 

modificando o sistema semiótico. Tal atividade não é “puramente mental” e não é 

absorvida naturalmente pelos alunos. 

O RAl, por exemplo, passou por mudanças de tratamento que são internas ao seu 

sistema representacional de origem, uma vez que a expressão ( ) ( 2) 1tA n n n n     

foi simplificada para 2( ) 3tA n n n   por meio de operação de adição e do emprego 

da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição (Figura 01). 

 

Figura 01: Atividade que exemplifica tratamento RAl 
Registro Algébrico (RAl) 

2

2

:

( ) ( 2) 1

( ) 2

( ) 3

t

t

t

t

A

A n n n n

A n n n n

A n n n


   
  
 

 

Fonte: De nossa autoria. 
 

A transformação de conversão pode ser evidenciada, por exemplo, ao 

representar geometricamente, ou seja, no RGe o enunciado do problema exposto no 

RLN. Como a conversão é aliada à mobilização de conceitos próprios a cada sistema 

representacional, na conversão supracitada (RLN→RGe), os termos área, retângulo, 

base, altura e ponto médio foram empregados para construir as representações que 

seguem: 
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Figura 02: Atividade que exemplifica a conversão RLN→RGe 
Registro na Língua Natural (RLN) 

 
Determine a área total de uma sequência de 
figuras geométricas compostas por dois 
retângulos. O RETÂNGULO1 possui duas 
unidades a mais na base em relação à altura. E 
o RETÂNGULO2 altura igual a do 
RETÂNGULO1 e base fixada em uma 
unidade construída a partir do ponto médio da 
base do primeiro retângulo. 
 

Registro Geométrico (RGe) 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: De nossa autoria. 
 

Para solucionar o problema proposto (Quadro 03) também podemos perceber a 

transformação de conversão que parte do RAl, por meio da generalização da fórmula 

geral da soma das áreas dos dois retângulos, em direção ao RGr, revelando uma relação 

funcional, ou seja RAl→RGr, como o exposto na Figura 03. 

 

Figura 03: Atividade que exemplifica a conversão RAl→RGr 

Registro Algébrico (RAl) 

 

2

:

( ) 3

t

t

A

A n n n


 

 
 

Registro Gráfico (RGr) 

 

Fonte: De nossa autoria. 
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Como explicitamos na introdução do capítulo, Duval (2003, 2009, 2011) 

considera que só há compreensão matemática quando o aluno tem a capacidade de 

mudar de um registro para outro, transitando pelos vários registros, ou seja, utilizando-

se dos procedimentos de conversão que lhe permite a inferência de vários conceitos 

matemáticos. 

 

As representações diferentes de um mesmo objeto, não têm 
evidentemente o mesmo conteúdo. Cada conteúdo é comandado por 
um sistema pelo qual a representação foi produzida. Daí a 
consequência de que cada representação não apresenta as mesmas 
propriedades ou as mesmas características do objeto. Nenhum sistema 
de representação pode produzir uma representação cujo conteúdo seja 
completo e adequado ao objeto representado (DUVAL apud 
COLOMBO; BUEHRING; MORETTI, 2009, p. 96). 

 

Nesse contexto, é possível indicar elementos básicos que caracterizam a 

aprendizagem dos objetos matemáticos, a saber: a importância primordial das 

representações semióticas e a grande variedade de representações semióticas utilizadas 

em Matemática (DUVAL, 2003). Isto reforça o valor das transformações de conversão 

de registros. 

Desse modo, ao promover uma atividade de conversão, é imprescindível 

observar dois tipos de fenômenos característicos nas representações: 

a) as variações de congruência e de não-congruência: ocorre por meio da comparação 

entre a representação inicial e a terminal; se a representação terminal transparece na 

representação inicial,  a conversão é dita congruente; mas, se a representação final não 

transparece claramente na representação de saída, pois os conteúdos são entendidos 

como objetos muito diferentes, a conversão é denominada de não-congruente.  

O PROBLEMA 1 (Quadro 04), por exemplo, expresso no RLN, traduz-se para o 

RAl apresentando as mesmas características, visto que, ao “comparar a representação no 

registro de partida com a representação terminal no registro de chegada”, transparece 

absolutamente o mesmo objeto matemático (DUVAL, 2003, p. 19). 
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Quadro 04: Classificação das atividades de conversão – Variação de congruência e de não-
congruência 

Atividades de Conversão 
Variação de Congruência 

PROBLEMA 1: Determine a área total de uma sequência de figuras geométricas compostas 
por dois retângulos. O RETÂNGULO1 possui duas unidades a mais na base em relação à 
altura. E o RETÂNGULO2 altura igual a do RETÂNGULO1 e base fixada em uma unidade 
construída a partir do ponto médio da base do primeiro retângulo. 
 

( 2) 1n n n    

Variação de Não-Congruência 
PROBLEMA 2: 

O conjunto dos pontos cuja abscissa e cuja ordenada têm o mesmo sinal 

0x y 
 

O produto da abscissa e da ordenada é maior que zero 
Fonte: De nossa autoria baseado em Duval (2003). 

 

De modo distinto, o PROBLEMA 2 (Quadro 04) caracteriza-se por uma 

conversão não-congruente, pois o sinal da abscissa e da ordenada expresso no RLN não 

transparece na expressão 0x y 
 

no RAl da representação terminal.  

b) a heterogeneidade dos sentidos de conversão: refere-se à necessidade de promover a 

variação de sentidos nas conversões, ou seja, partir de um registro para outro e realizar 

outra atividade matemática que requeira uma inversão entre o registro de partida e o de 

chegada. Desse modo, a transformação de conversão não se reduz a uma codificação, ou 

seja, uma sequência de procedimentos, geralmente algoritmizados, que emprega 

análises pontuais sobre cada sistema de representação. 

Retomando o exemplo de conversão RAl→RGr (Quadro 03) que modela a área 

total de uma região plana formada por dois retângulos, é importante destacar que, se 

considerarmos essa construção simplesmente pela substituição dos valores, 

determinando os pares ordenados na equação, por meio do RTb, estaremos diante de 

uma resolução pontual, que não promove a apreensão global dos conceitos, 

propriedades e características próprias da representação gráfica. Além de não contribuir 

para a identificação das variáveis visuais pertinentes desse registro, que permitem 

determinar a conversão no sentido contrário, ou seja, RGr→RAl, tomando ou não como 

representação intermediária o RTb. 

Dentre as variáveis visuais pertinentes da representação gráfica contida no 

exemplo (Quadro 03), podemos destacar que os pares ordenados do RGr não possuem o 
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mesmo coeficiente de inclinação, ou seja, 3 22 1

2 1 3 2

y yy y

x x x x

   . Portanto, o modelo 

algébrico não é de uma função polinomial do primeiro grau. 

Além disso, se considerarmos a progressão aritmética 1 2, ,..., ,...ix x x observamos 

que ela é transformada em uma progressão aritmética 

1 1 2 2( ), ( ),..., ( ),...i iy f x y f x y f x    de segunda ordem não-degenerada, ou seja, “é 

uma sequência 1 2 3 4, , , ,...y y y y  tal que as diferenças sucessivas 1 2 1,d y y   

2 3 2 ,d y y   3 4 3,...d y y   formam uma progressão aritmética usual” (LIMA et al, 

2006, p. 147), o que  caracteriza, então, uma função quadrática. 

Temos ainda, que tal representação gráfica, parte da origem do sistema de eixos 

cartesianos. E, considerando, 2( )f x ax bx c   , com , , 0a b c a  , temos que o 

termo independente é igual à zero ( c = 0 ). 

Por fim, cabe destacar que para qualquer xi temos que: 

1 1( ) ( )i i i ix x f x f x    , revelando que a função é crescente, ou seja, com 0a  . 

Diante da mobilização de tais variáveis, é possível afirmar que a conversão do 

RGr→RAl ocorreu por meio de uma apreensão global dos conceitos expressos pelo 

registro gráfico. Isto reduziu o contingente de cálculos evidenciando as “qualidades 

visuais” e não apenas pares ordenados tratados de modo isolado (DUVAL, 2011, p. 

111). 

Nesse sentido, o autor também destaca que “as representações semióticas são as 

frases em linguagem natural, as equações, e não as palavras, os algarismos e as letras. 

São as figuras, os esquemas, os gráficos e não os pontos raramente visíveis, ou os 

traços” (DUVAL, 2011, p. 38). 

A partir desse exemplo, podemos justificar a potencialidade e a relevância das 

conversões e registros de representação semiótica e, ao mesmo tempo, alertar para o 

fato de que a aprendizagem matemática não deve ocorrer por meio do enclausuramento 

de registros, isto é, por meio da mobilização de uma única representação do objeto em 

estudo (DUVAL, 2003). 

Ao observarmos os encaminhamentos didáticos dos professores que compõem 

os sujeitos de nossa pesquisa, por exemplo, ao iniciarem o trabalho com produtos 

notáveis, mais precisamente com o Quadrado de uma soma, todos os docentes 

utilizaram-se apenas da regra prática e de cálculos abstratos para obter a forma 
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expandida do polinômio no RAl acompanhado de observações no RLN (Figura 04). 

Não houve preocupação de representar o mesmo problema em outro sistema 

representacional. Isto nos faz retomar sobre o que apontamos anteriormente quanto à 

linguagem matemática expressa para os conteúdos algébricos. A forma como os 

registros se apresentam, seja no livro didático ou no caderno, quando o aluno copia do 

quadro o que foi escrito pelo professor, torna implícitos alguns conceitos ou estrutura do 

objeto matemático em questão, deixando de favorecer sua compreensão nesta atividade 

matemática: 

 

Figura 04: Atividade que exemplifica o enclausuramento 

 
Fonte: Conteúdo do caderno do AlunoE1 – ProfE17, com base no LD (DANTE, 2010, p. 100). 

 

Uma alternativa para reverter esse quadro, poderia ocorrer por meio da 

mobilização do RGe, como indica o livro didático adotado pelos professores 

participantes da pesquisa (Figura 05): 

 

                                                             
17 No capítulo 2.1 está exposta a análise do LD e no 2.2 está apresentada a apreciação dos cadernos dos 
alunos, bem como, os critérios para a codificação detalhada do AlunoE1. 
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Figura 05: Introdução ao trinômio quadrado perfeito 

 
Fonte: Dante (2010, p. 100). 

 

Cabe aqui destacar que não concebemos que o LD deva ser o único instrumento 

de auxílio ao planejamento e execução dos encaminhamentos didáticos do professor. 

Todavia, como mencionamos anteriormente, não podemos desconhecer a importância 

desse recurso. O LD é tido por muitos docentes como principal, se não o único 

instrumento de apoio pedagógico em sala de aula (LINS; GIMENEZ, 1997; SANTOS, 

1998; CRUZ, 2005; SANTOS, 2005; JACOMELLI, 2006; BELTRAME, 2009).  

Para Santos (2007), o LD ainda exerce forte influência transformando-se em um 

recurso poderoso no processo de ensino e aprendizagem, que geralmente determina o 

que será ensinado na escola. 

Contudo, observamos que o professor ainda restringe as suas escolhas diante da 

proposta do LD adotado e nem sempre a orientação dada ao aluno valoriza as distintas 

representações do mesmo objeto matemático. Isso se confirma ao pensamento de Duval 

(2003, p. 21), ao destacar que esse tipo de ação “limita consideravelmente a capacidade 

dos alunos de utilizar os conhecimentos já adquiridos e suas possibilidades de adquirir 

novos conhecimentos matemáticos, fato esse que rapidamente limita sua capacidade de 

compreensão e aprendizagem”. 

Além disso, torna-se imprescindível pensar sobre as escolhas didáticas dos 

sujeitos de pesquisa, na introdução do objeto “trinômio quadrado perfeito” (Figura 04), 

as quais se apresentam contraditórias às orientações propostas nos PCN. 
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As atividades algébricas propostas no ensino fundamental devem 
possibilitar que os alunos construam seu conhecimento a partir de 
situações-problema que confiram significados à linguagem, aos 
conceitos e procedimentos referentes a esse tema, favorecendo o 
avanço do aluno quanto às diferentes interpretações das letras. Os 
contextos dos problemas deverão ser diversificados para que eles 
tenham oportunidade de construir a “sintaxe” das representações 
algébricas, traduzir as situações por meio de equações (ao identificar 
parâmetros, incógnitas e variáveis), e construir as “regras” para 
resolução de equações (BRASIL, 1998, p. 121-122, grifo do autor). 

 

Esse documento curricular referenda uma educação algébrica visando atender as 

dimensões da álgebra vinculadas à aritmética generalizada, às equações, às estruturas e 

à iniciação ao estudo de funções, por meio do desenvolvimento de atividades que 

promovam generalizações ou estudo sobre variações entre grandezas. Coadunando com 

essa ideia, Van de Walle (2009, p. 287) explicita que: 

 

O Pensamento algébrico ou Raciocínio algébrico envolve formar 
generalizações a partir de experiências com números e operações, 
formalizar essas ideias com o uso de um sistema de símbolos 
significativo e explorar os conceitos de padrão e de função. Longe de 
ser um tópico de pouco uso no mundo real, o pensamento algébrico 
penetra toda a matemática e é essencial para torná-la útil na vida 
cotidiana (grifo do autor). 

 

Uma das alternativas de colocar em prática tais orientações ocorre quando o 

pensamento algébrico é expresso por meio das distintas dimensões ou adotando os 

princípios teóricos dos registros de representação semiótica, tomando-os como 

elementos norteadores das escolhas didáticas dos professores de Matemática. Para 

melhor especificarmos essas dimensões, apresentaremos a seguir uma classificação, sob 

o ponto de vista de vários autores. 
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1.2. AS DIMENSÕES DA ÁLGEBRA E OS REGISTROS DE 

REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 

 

Em busca de melhor compreender as dimensões da álgebra, realizamos um 

levantamento bibliográfico sobre as pesquisas que assinalam contribuições para a 

educação algébrica, pelo qual encontramos uma série de classificações vinculadas a 

diferentes entendimentos dessas dimensões. 

Tais disposições versam sobre: concepções de álgebra (USISKIN, 1994), 

concepções de educação algébrica (FIORENTINI et al, 1993, 2005; LINS; GIMENEZ, 

1997), visões da álgebra (LEE, 2001), abordagens para o ensino de álgebra 

(BEDNARZ; KIERAN; LEE, 1996), interpretações da álgebra (SOCAS ROBAYNA et 

al, 1996), dimensões da álgebra (BRASIL, 1998), além do Modelo 3UV (três usos das 

variáveis), desenvolvido por Ursini e Trigueros (2001). 

Contudo, ainda que esses autores tenham se apropriado de fundamentos teóricos 

com terminologia diferenciada, cabe destacar que os ideais adotados se assemelham, 

sendo que uns com maior intensidade e outros de forma mais sutil (Quadro 05). 
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Quadro 05: Classificações da álgebra de acordo com diversos autores 

Concepções de Álgebra 
(USISKIN, 1994) 

Álgebra como aritmética generalizada 
Álgebra como um estudo de procedimentos para resolver certos 
tipos de problemas 
Álgebra como estudo das relações entre grandezas 
Álgebra como estudo das estruturas 

Abordagens para o ensino 
de Álgebra (BEDNARZ, 
KIERAN e LEE, 1996) 

A generalização das leis que regem os números 
As regras de transformação e solução de equações 
A solução de problemas específicos ou classes de problemas 
A recente introdução de conceito de variável e função 
O estudo das estruturas algébricas 

Interpretações da Álgebra 
(SOCAS ROBAYNA et 

al, 1996) 

Interpretação da Álgebra como aritmética generalizada 
Interpretação da Álgebra como estudo dos métodos para resolver 
certos problemas concretos 
Interpretação da Álgebra como estudo das relações entre 
quantidades 
Interpretação estrutural 

Dimensões da Álgebra 
(BRASIL, 1998) 

Aritmética generalizada 
Funcional 
Equações 
Estrutural 

Visões de Álgebra (LEE, 
2001) 

Álgebra como linguagem 
Álgebra como caminho de pensamento 
Álgebra como atividade 
Álgebra como ferramenta 
Álgebra como aritmética generalizada 
Álgebra como cultura 

Concepções de Educação 
Algébrica (LINS; 
GIMENEZ, 1997) 

Concepção letrista 
Concepção facilitadora 
Concepção de Modelagem Matemática 

Concepções de Educação 
Algébrica (FIORENTINI 

et al, 1993, 2005) 

Linguístico-pragmática 
Fundamentalista-estrutural 
Fundamentalista Analógica 
Quarta concepção – exploração de situações-problema 

Modelo 3UV – Três Usos 
da Variável – (URSINI; 
TRIGUEROS, 2001) 

Variável como termo desconhecido (incógnita) 
Variável como número genérico 
Variável como relação funcional 

Fonte: De nossa autoria, baseado na pesquisa de Figueiredo (2007, p. 83)18. 
 

Após a análise de cada uma das propostas supracitadas, optamos por selecionar 

aquela que foi difundida entre os professores que atuam nos anos finais do Ensino 

Fundamental no Brasil. Além de corroborar com Beltrame (2009, p. 36), quanto aos 

PCN se constituírem em um “documento que visa à construção de um referencial que 

oriente a prática escolar de forma a contribuir para o acesso ao conhecimento 

matemático”. 

                                                             
18 Com exceção da categorização do Modelo 3UV. 
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Vale lembrar também que esse documento foi enviado a todas as escolas 

públicas com a intenção de subsidiar o trabalho do professor, servindo de apoio “à 

reflexão sobre a prática pedagógica, ao planejamento de suas aulas, à análise e seleção 

de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em especial, que possam contribuir 

para sua formação e atualização profissional” (BRASIL, 1998, p. 5). 

Além disso, ao observar as recomendações expostas nos PCN, observamos 

indícios para responder a uma de nossas indagações iniciais, pois, esse documento 

orienta que “para garantir o desenvolvimento do pensamento algébrico o aluno deve 

estar necessariamente engajado em atividades que inter-relacionem as diferentes 

concepções da Álgebra” (BRASIL, 1998, p. 116). 

Sendo assim, para a atual pesquisa, embasamo-nos nas orientações propostas 

pelos PCN (BRASIL, 1998), complementando-as com a perspectiva de Usiskin (1994), 

pois, concordamos com o pensamento que “As concepções acima descritas estão em 

concordância com os PCN (BRASIL, 1998), quando enfatizam a importância 

fundamental de se desenvolver esses diversos aspectos da Álgebra” (BELTRAME, 

2009, p. 35). 

Dessa forma, para descrever cada uma das dimensões, optamos por destacar 

exemplos presentes no livro didático Tudo é Matemática, adotado por todas as escolas 

públicas de Ribeirópolis/SE. Sempre que possível, será exposta pelo menos uma forma 

de resolução, de acordo com os cadernos dos alunos desses professores, identificando 

além das dimensões, os registros de representação e as transformações semióticas de 

tratamento e conversão. 

Mas, por que optamos por explicitar as dimensões da álgebra por meio da 

análise de todas as atividades contidas no LD, que podem ser categorizadas em pelo 

menos uma das referidas dimensões, exibindo ainda as resoluções contidas nos cadernos 

dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de Ribeirópolis/SE, no ano de 2010? 

Tal escolha se deu pelo fato de assumir que esta investigação tem como eixo 

norteador a educação algébrica que abrange o processo de ensino e aprendizagem do 

pensamento algébrico. Desse modo, consideramos as escolhas didáticas, os recursos de 

apoio e as estratégias metodológicas do professor. 

Optamos ainda, por expor as dimensões da álgebra, destacando também as 

transformações de registros, por termos assumido outro tipo de “olhar”, além das 

dimensões da álgebra, o entendimento dos registros de representação semiótica e 

considerarmos imprescindível aproximar esses fundamentos teóricos. 
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Por fim, cabe ressaltar que consideramos o LD para aproximar os dois 

embasamentos. Lembrando que no início da pesquisa, contatamos os professores de 

Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental de Ribeirópolis/SE ou a equipe diretiva 

das escolas e constatamos que todas as turmas adotavam o mesmo LD. 

De posse do LD e dos cadernos de cerca de três alunos de cada professor, 

tomamos um exemplar do LD e nele registramos as atividades que os professores 

haviam desenvolvido em sala de aula no decorrer do ano de 2010, utilizando a 

codificação exposta na introdução deste trabalho. 

Concluímos que as atividades propostas pelos professores em sala de aula eram 

quase que exclusivamente extraídas do LD, pois, apenas 8, 9, 9, 29, 65, 66 e 69 subitens 

foram abordados respectivamente pelos ProfG, ProfB, ProfH, ProfC, ProfE, ProfF e 

ProfD não constavam no livro didático, de um total de 325, 368, 296, 300, 581, 416 e 

319 atividades trabalhadas pelos referentes docentes. 

Para tanto, adotamos as seguintes classificações: quanto às dimensões da álgebra 

destacadas – a Aritmética Generalizada (DAG), a Funcional (DFc), as Equações (DEq) 

ou a Estrutural (DEt), bem como, as transformações semióticas de Tratamento (T) e 

Conversão (C), como aos registros mobilizados: o Registro Algébrico (RAl), o Registro 

Numérico (RNm), o Registro em Língua Natural (RLN), o Registro Gráfico (RGr), o 

Registro Geométrico (RGe), o Registro Figural (RFg), o Registro Tabular (RTb) e o 

Registro Simbólico (RSb), como empregamos anteriormente. 

 

 

1.2.1. DIMENSÃO DA ÁLGEBRA COMO ARITMÉTICA 

GENERALIZADA 

 

Na dimensão da álgebra como aritmética generalizada, as variáveis assumem a 

função de generalizar, visto que, as letras substituem um valor numérico. Tal dimensão 

pode ser observada quando se expressa algebricamente uma operação ou propriedade 

matemática; uma sequência geométrica; uma situação em língua natural ou ainda, uma 

sequência de procedimentos numéricos. 

No livro didático Tudo é Matemática, sob o ponto de vista dos registros de 

representação semiótica, a dimensão da álgebra como aritmética generalizada pode ser 

evidenciada nas atividades propostas por meio de tratamentos, ou seja, transformações 
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internas aos registros: algébrico (RAl), geométrico (RGe) e numérico (RNm), como 

evidenciado no Quadro 06. 

 

Quadro 06: Atividades que exemplificam tratamento na dimensão da álgebra como aritmética 
generalizada 

REGISTRO ALGÉBRICO 

 
REGISTRO GEOMÉTRICO 

 
REGISTRO NUMÉRICO 

 
Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010). 

 

O RAl enfatiza expressões que definem propriedades e operações dos números 

reais. Tais atividades foram categorizadas na dimensão da álgebra como aritmética 

generalizada, devido ao encadeamento das atividades propostas anteriormente no LD. 

Essas atividades ressaltam operações análogas envolvendo exclusivamente valores 

numéricos e distintas representações no conjunto dos números reais. 

A atividade que destaca o RGe solicita, no item a), o esboço de duas figuras 

geométricas que seguem uma sequência de figuras e, posteriormente, requer a 
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determinação da regra geral que defina o padrão do volume de um cubo, no item b). Tal 

atividade busca promover a generalização ao variar a quantidade de cubos com aresta 

“ x ” utilizados na construção dos demais cubos. 

De acordo com Silva (2009, p. 50), ao propor este tipo de questão desenvolve-se 

a percepção e a “distinção entre o que varia e o que não varia na sequência de figuras”. 

Nesse caso, observa-se que, para o volume de cada cubo, o que varia é a quantidade de 

cubos com aresta igual a “ x ”, enquanto o que não varia é o monômio “ ³x ”. Por este 

motivo, categorizamos o item a) como tratamento no RGe e o item  b) como conversão 

do RGe→RAl e um posterior tratamento no RAl. 

Ao analisar uma série de procedimentos numéricos expostos em uma tabela, o 

RNm é mobilizado por meio de tratamentos que ressaltam sucessivas operações 

aritméticas para então determinar o modelo algébrico que generaliza tais regularidades. 

Portanto, atividades semelhantes a essa foram classificadas como tratamento no RNm, 

seguidas de uma conversão RNm→RAl. 

A dimensão da álgebra como aritmética generalizada também pode ser 

observada em atividades que requerem as transformações semióticas por meio de 

conversões, mobilizando o RGe, RLN, RAl ou RNm, como registro de partida, e o RAl, 

RLN ou RNm, como o de chegada. 

As atividades que demandam conversões a partir do RGe são embasadas nos 

conceitos de área, perímetro, altura, diagonal ou volume de uma figura plana ou espacial 

(Figura 06). 

 

Figura 06: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como aritmética generalizada por 
meio de conversão (RGeRAl)19 

Fonte: Dante (2010, p. 56). 
 

A atividade da Figura 06 requer a conversão do RGeRAl, uma vez que, por 

meio da interpretação da representação geométrica de um quadrado, determina-se uma 

expressão algébrica que retrate a generalização do cálculo da área para qualquer medida 
                                                             
19 Sempre que possível apresentaremos as atividades de conversão de registros propostas no LD 
acompanhadas da resolução dos alunos. Quando isso não ocorrer, é porque nenhum professor propôs esta 
atividade ou a resolução dos alunos apresenta apenas a resposta final. 
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numérica assumida pelo lado desse quadrado, mesmo que tome como modelo um 

quadrado de lado 3 3 . Além da conversão, essa atividade também mobiliza o 

tratamento no RAl. 

Outra conversão categorizada nessa dimensão e que também evidencia conceitos 

geométricos, parte do RLN em direção ao RAl (Figura 07), sendo necessário mobilizar 

o RGe, como elemento de apoio, a depender da apreensão cognitiva de cada aluno. 

Cabe ressaltar que o enunciado da questão da Figura 07 destaca ainda que as 

expressões algébricas devem ser expostas na sua forma mais reduzida possível e 

escreva se é um monômio, um binômio ou um trinômio. Desse modo, por solicitar 

explicitamente a simplificação e tipificação da expressão algébrica classificamos esses 

itens também na dimensão da álgebra como estrutural. 

 

Figura 07: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como aritmética generalizada por 
meio de conversão (RLNRGeRAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 95) com resolução do caderno do AlunoB1 – ProfB. 

 

A generalização de modelos aritméticos também foi destacada a partir de 

conversões do RAl→RLN→RNm, nas quais são apresentadas em língua natural as 

instruções dos procedimentos numéricos e das operações desenvolvidas em cada etapa 

da resolução, para então exemplificar com valores numéricos tal padrão (Figura 08). 

Além disso, é realizado um tratamento no RNm nessa mesma dimensão. 
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Figura 08: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como aritmética generalizada por 
meio de conversão (RAl→RLNRNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 60) com resolução do caderno do AlunoB1 – ProfB. 

 

As questões propostas a partir do RLN envolvem, em sua maioria, os conceitos 

aritméticos de sucessor, múltiplos e paridade de números naturais, tal como a atividade 

exposta na Figura 09, que mostra a conversão RLNRAl. 

 

Figura 09: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como aritmética generalizada por 
meio de conversão (RLNRAl) 

 

 
Fonte: Dante (2010, p. 27) com resolução do caderno do AlunoH2 – ProfH. 
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Além das atividades que envolvem a conversão do RLNRAl, observamos 

questões que priorizam a conversão contrária, ou seja, do RAlRLN e que objetiva 

traduzir para a língua natural uma expressão apresentada algebricamente, permitindo 

memorizar o significado de termos apresentados na matemática, atrelados a sua 

simbologia (Figura 10). 

 

Figura 10: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como aritmética generalizada por 
meio de conversão (RAlRLN) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 68). 

 

Na atividade da Figura 10, apesar de não manipular o RAl, é necessário 

compreender a notação algébrica para então traduzir para o RLN. Além disso, existe a 

possibilidade de atribuir valores numéricos à expressão algébrica para determinar o tipo 

de variação que está sendo empregado ao número natural “ n ”. 

Diante do exposto, concluímos que a dimensão da álgebra como aritmética 

generalizada empreende muitas atividades envolvendo conceitos geométricos. Talvez 

porque a Geometria é o segundo campo da Matemática mais enfatizado no livro 

didático Tudo é Matemática , do 8º ano, antecedido apenas pela álgebra, como expõe o 

percentual dos campos da Matemática, presente no Guia de Livros Didáticos do 

PNLD/2011 (BRASIL, 2010)20. 

Outro motivo do quantitativo de atividades que envolvem o RGe pode estar 

vinculado à forma como o autor aborda os conteúdos matemáticos do campo da 

Geometria, ou seja, busca deduzir fórmulas que ressaltam conceitos ou propriedades das 

figuras geométricas. Sendo assim, apesar do expressivo número de atividades que 

empregam conceitos e representações geométricas, o autor procura integrar os eixos 

temáticos da Matemática “– números e operações (incluindo Álgebra), espaço e forma 

(Geometria), grandezas e medidas e tratamento da informação (Estatística e 

Probabilidade) –” entre si (DANTE, 2010, p. 6). 

                                                             
20 No capítulo 2.1.1 iremos analisar a Figura 46 que apresenta o percentual de todos os campos da 
matemática na coleção Tudo é Matemática 
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Acreditamos que a forma que o autor adotou para evidenciar os objetos 

matemáticos entrelaçados, conectando os diversos eixos temáticos da Matemática, 

possibilita aos alunos desenvolverem sua capacidade cognitiva em relação aos entes em 

estudo. 

 

 

1.2.2. DIMENSÃO DA ÁLGEBRA COMO FUNCIONAL 

 

Na dimensão funcional, as variáveis ostentam a posição ou de argumento ou de 

parâmetro. A primeira disposição é quando representa os valores do domínio de uma 

função; a segunda, quando representa um número do qual dependem outros números. 

De fato, há variação e o modelo a ser generalizado é fundamentalmente 

algébrico e essas são as principais diferenças dessa dimensão para a aritmética 

generalizada, pois, eliminando a variação, a dimensão funcional poderia ser considerada 

como um caso especial das generalizações (USISKIN, 1994). 

Apreciando cada um dos subitens classificados na dimensão da álgebra como 

funcional presente no livro didático Tudo é Matemática , constatamos que o autor 

propõe questões que solicitam as transformações semióticas de tratamento e de 

conversão, isto é, a resolução dessas atividades priorizam a mobilização de um mesmo 

registro, como os RAl, RNm e RSb (Quadro 07), bem como, enfatizam a variedade de 

registros para resolver as atividades, como exposto nas Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21 e 22. 

 

Quadro 07: Atividades que exemplificam tratamento na dimensão da álgebra como funcional 
REGISTRO ALGÉBRICO e REGISTRO NUMÉRICO 
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Continuação do Quadro 07 
REGISTRO SIMBÓLICO 

 
Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010). 

 

A atividade com máquinas programadas segue as orientações presentes nos PCN 

(BRASIL, 1998) como uma forma de dar início ao trabalho da dimensão funcional da 

álgebra, destacando sequências de operações matemáticas, envolvendo cálculos 

aritméticos que são generalizados através de uma expressão algébrica. 

Vale ressaltar que, para receber tal qualificação, seria imprescindível que o autor 

do livro didático explicitasse a fórmula geral, a qual define a transformação ( ( )Vt x ) de 

um número ( x ) que “entra” na máquina e é transformado no seu dobro ( 2x ), ou seja, 

( ) 2Vt x x . 

Do modo como foi apresentado no LD (Quadro 07), não fica explícito que a 

variação dessa função se dá através do x , por meio da lei de formação que identifica a 

variável dependente ( )Vt x , o que impede a preparação para o trabalho do estudo de 

funções, como consta em Cruz (2005) e Beltrame (2009). 

Assim sendo, ao observar a lei de transformação da máquina como ( 2x ), pode-se 

restringir o entendimento dessa atividade que envolve a dimensão funcional à dimensão 

da aritmética generalizada. Considerando o fato de que a relação entre a grandeza 

independente ( x ) e dependente ( ( )Vt x ) não é enfatizada.  

Na tentativa de generalizar a expressão ( 2x ), são realizados tratamentos no RNm 

nos itens a) e b) e no RAl no item c). Tais subitens recebem classificações diversificadas 

pela diferença que há na solicitação dos dois primeiros casos em relação ao terceiro, ou 

seja, os itens a) e b) necessitam apenas da substituição numérica, por meio do dobro de 

um número que entra na máquina. Porém o item c) demanda a determinação de uma 

incógnita para que se obtenha o resultado dado. 

Os tratamentos envolvendo o registro simbólico podem ser evidenciados na 

atividade do Quadro 07, nos itens c), d), e) e f), por meio de constatações pontuais da 

representação gráfica construída no item b). Nesses subitens foi solicitada a verificação 
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dos pares ordenados, se pertencem ou não à representação gráfica, constituindo-se 

assim, o tratamento no RSb, na dimensão funcional. 

Além disso, a atividade exposta no Quadro 07 envolve diversas transformações 

de registros e dimensões da álgebra em sua resolução, uma vez que tal atividade foi 

fracionada por vários subitens. Além de tratamento no RSb, também podemos destacar 

conversões de registros, como por exemplo no item a), que apresenta uma conversão do 

RAl→RNm→RSb, com tratamento no RNm, classificada na dimensão equacional da 

álgebra, já que sua resolução demanda indicar valores numéricos para “ x ”, substituindo 

na equação “ 4 2 12x y  ” e assim determina-se o valor correspondente de “ y ”. 

Outra conversão privilegiada nessa atividade está presente no item b), 

RSb→RGr, tendo em vista que, de posse de pares ordenados encontrados no item a) e 

que satisfazem a relação, é possível construir o RGr. Dessa forma, a atividade é 

realizada por meio de procedimentos pontuais que não requerem a apreensão global dos 

conceitos aplicados. Isso tanto é verdade, que pode levar os alunos a não perceber que 

estão realizando uma atividade na qual a expressão literal pode assumir qualquer valor, 

visto que a reduz à construção do gráfico a partir dos pontos determinados. 

Torna-se imprescindível destacar que na dimensão funcional emerge uma série 

de conversões envolvendo o RGr, que é exclusivo dessa dimensão. Desse modo, iremos 

enfatizar primeiro as conversões que possuem esse registro, seja como ponto de partida, 

de chegada ou intermediário (Figuras 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19). 

Sendo assim, podemos indicar uma conversão no sentido oposto à detectada no 

item b) (Quadro 07), ou seja, do RGr→ RSb (Figura 11), na qual é requerida a 

classificação de um sistema em determinado, indeterminado ou impossível, através da 

localização de um par ordenado comum às duas representações gráficas.  
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Figura 11: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RGrRSb) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 142). 

 

Essa conversão do RGr→ RSb envolve uma apreensão pontual do RGr, uma vez 

que exige apenas análise e identificação de pares ordenados. Nesse caso, é preciso 

verificar se existe ou não interseção entre as duas retas, para então classificar os 

sistemas representados no gráfico quanto ao número de soluções. Dito de outro modo, 

se as retas forem paralelas o sistema é impossível, pois não apresenta nenhuma solução; 

se as retas forem concorrentes, o sistema é determinado, expondo apenas uma solução; 

e, se as retas forem coincidentes, possuem infinitas soluções e o sistema será 

indeterminado. Com isso, nessa atividade também foi evidenciado tratamento no RSb. 

Outra atividade classificada na dimensão da álgebra como funcional envolve o 

esboço das representações gráficas de duas funções lineares que pertencem a um 

sistema composto por duas equações com duas incógnitas (Figura 12). 
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Figura 12: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RAl→RNm→RSbRGr) 

 
Fonte: Resolução do caderno do AlunoH3 – ProfH. 

 

A conversão do RAl→RNm→RSbRGr (Figura 12)  evidencia a mobilização 

do RNm, a partir do RAl, na qual são indicados e substituídos valores para “ x ” em 

busca de determinar o valor de “ y ”, que satisfazem a equação, estabelecendo no RSb os 

pares ordenados que pertencem ao RGr. Essa atividade foi assim classificada por 

considerar os procedimentos adotados pelo autor do LD em questões anteriores. 

Além das conversões, essa questão envolve tratamento no RNm, nessa mesma 

dimensão, uma vez que são realizados cálculos aritméticos para determinar os pares 

ordenados pertencentes à representação gráfica. 

Entretanto, vale ressaltar que esse roteiro é muito usual nas práticas escolares da 

Educação Básica no ensino de funções, pois envolvem sequências algoritmizadas que 

são consideradas por Duval (2003) como codificação. Consistem em seguir alguns 

procedimentos empregando análises pontuais, não apreendendo características próprias 

de cada registro (MARIANI, 2006), independentemente da quantidade de itens em que 

são propostos e do conteúdo que está sendo abordado. 

Além dessas classificações evidenciadas, temos uma conversão que requer a 

elaboração de uma fórmula geral que demonstre a variação do gráfico. Para tanto, o 
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autor evidencia as variáveis independente e dependente no RGr, permitindo a apreensão 

global das características visuais presentes nesse registro, tais como: pontos de 

intersecção da representação gráfica dos eixos das ordenadas com o eixo das abscissas, 

inclinação da reta, etc. (Figura 13). 

 

Figura 13: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RGrRAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 65). 

 

A dimensão da álgebra como funcional envolvendo a conversão RGrRNm 

pode ser constatada em uma atividade única, expressa por meio de uma sequência 

numérica determinada pela variação do crescimento de uma planta, observada dia a dia 

por um botânico (Figura 14). Ao manter-se essa relação funcional, é possível identificar 

a expressão algébrica que representa essa transformação. Considerando que será 

mantida a variação, o autor solicita na atividade a altura da planta após 30 dias. Sendo 

assim, qualificamos o tratamento do RNm presente na dimensão funcional. 
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Figura 14: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RGrRNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 214). 

 

Assim como o exemplo da Figura 13, essa atividade pode ser resolvida por meio 

de uma apreensão global, ao relacionar que a reta intercepta o eixo das ordenadas em 

(0,0) , logo 0b   e como y
a

x

  , então 1
( ) 0

5 5

d
H d ad b d     , onde ( )H d  

representa a variação da altura em relação aos dias, “ a ” é o coeficiente angular da reta e 

“ b ” é a ordenada do ponto que intercepta o eixo “ y ”. 

No entanto, se para resolver a atividade for explorado o RTb→RSb→RAl, 

aproximamo-nos de uma apreensão pontual (Figura 15): 

 

Figura 15: Resolução da Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por 
meio de conversão (RTb→RSb→RAl) 

Registro Tabular (RTb) Registro Simbólico (RSb) Registro Algébrico (RAl) 

T (dias) A (cm) 
5 1 

10 2 
15 3 
20 4 
25 5 
30 6 
... ... 

 

(5,1), (10,2), (15,3)

(20,4), (25,5), (30,6)
 

 

:

( )
5

H

d
H d


  

Fonte: De nossa autoria. 
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Ainda podemos destacar uma atividade semelhante à Figura 14, mas, que foi 

classificada de forma diferente, pois requer a análise do RGr para determinar a 

expressão algébrica. Desse modo, foi categorizada como conversão do RGr→RAl 

(Figura16). 

 

Figura 16: Atividade classificada na dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RGr→RAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 64). 

 

Para Mariani e Soares (2008, p. 6), a conversão que parte “do registro gráfico 

para o algébrico é menos usual e mais complexa, uma vez que necessita do 

reconhecimento das variáveis visuais pertinentes à representação gráfica, associadas a 

valores numéricos da representação algébrica”. Esse fato é evidenciado no livro didático 

Tudo é Matemática, pois apenas três atividades receberam essa classificação. 

No entanto, é comum cientistas e estudiosos elaborarem gráficos a partir de 

dados observados em experimentações e depois determinarem a lei de formação 

correspondente. Tais encaminhamentos são mais utilizados no Ensino Médio, quando 

há maior ênfase ao objeto matemático função. 

Ainda podemos destacar a dimensão da álgebra como funcional através de uma 

única atividade expressa no RGr, mobilizando valores que são distribuídos no RTb para 

determinação do RAl, o qual evidencia a relação entre as grandezas presentes (Figura 

17). 
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Figura 17: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RGrRTbRAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 65). 

 

Ao observar a atividade (Figura 17), constatamos que o autor expõe a imagem 

das molas sendo alongadas a partir da massa21 de um corpo que foi preso a ela. No 

entanto, vale ressaltar que tal figura é apenas ilustrativa, pois não possibilita o 

tratamento e consequentemente não é considerada um sistema representacional na 

matemática22.  

Por outro lado, observamos que nessa atividade (Figura 17) os dados presentes 

no RGr também são expressos no RTb, o que pode conduzir à desvalorização do RGr 

em detrimento do RTb, tendo em vista que a leitura e interpretação de uma tabela de 

valores com duas colunas é mais elementar – uma vez que, pode ser realizada 

linearmente – do que a identificação dos valores de “ x ” e de “ y ” em uma 

representação gráfica no plano cartesiano 2R , requerendo a identificação das variáveis 

dependentes e independentes. 

Cabe ressaltar que o RTb exposto nessa atividade é empregado apenas mais duas 

vezes no LD, na página 132, quando ele mostra um exemplo do conteúdo denominado 

Solução de sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas, e nas páginas 

140-141, ao apresentar o método gráfico dos sistemas de duas equações do 1º grau com 

duas incógnitas.  

No decorrer de todo o LD, o autor expôs a resolução das equações ou dos 

sistemas de equações partindo do RAl, mobilizando o RNm por meio da determinação 
                                                             
21 O autor evidencia o uso de p para indicar a massa, de forma errônea, como se fosse o peso. 
22 Para Duval (2003) as representações dos objetos matemáticos devem atender as funções de 
comunicação, objetivação e tratamento. 
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do valor de “ y ” a partir da indicação do valor de “ x ”, sendo então apresentado os 

pares ordenados, que são soluções das equações (RSb), como exibido na Figura 18.  

 

Figura 18: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RAlRNmRSb→RGr) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 131). 

 

Seguindo assim as orientações do autor, a mesma atividade assumida na Figura 

18 também foi evidenciada por meio dos RTb e RGr (Figura 19). Entretanto, como já 

mencionamos anteriormente, foram raras às vezes que foram utilizados esses 

procedimentos de resolução em todo o LD. 

 

Figura 19: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RTb→RGr) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 132). 
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A dimensão da álgebra como funcional ainda pode ser identificada nas 

atividades que promovem a conversão do RGe→RAl. Geralmente, tais atividades 

expõem o conceito geométrico de perímetro por meio de figuras para determinação de 

uma fórmula geral que exibe a variação entre as grandezas envolvidas (Figura 20). 

 

Figura 20: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RGeRAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 54) com resolução do caderno do AlunoF2 – ProfF. 

 

Vale ressaltar que a atividade exposta na Figura 20 foi assim classificada por 

determinar a fórmula geral que define a variação entre as grandezas envolvidas, ou seja, 

que o valor do perímetro é registrado a partir da relação estabelecida entre a soma dos 

lados do retângulo. Isso é evidenciado na sugestão de resolução do LD, bem como nos 

registros da atividade do item b), desenvolvida pelo AlunoF2, do ProfF. 

No entanto, a resolução apresentada por esse mesmo discente ao item a) não 

demonstra essa mesma disposição, visto que expõe apenas a expressão que generaliza a 

soma dos lados do quadrilátero. Dessa forma, seria classificada na dimensão da álgebra 

como aritmética generalizada, mas, como no livro está exposto 8P x , então, os dois 

subitens foram categorizados na dimensão funcional da álgebra. 
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Outra atividade classificada nessa dimensão e que mobiliza os mesmos registros 

da Figura 20 foi destacada na Figura 21. No entanto, o que as diferenciam é que a partir 

da relação demonstrada entre as expressões anunciadas no enunciado (Figura 21) o 

autor solicita a exposição do seu significado na linguagem natural, sendo então 

mobilizados os seguintes registros RGe→RAl→RLN. 

 

Figura 21: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RGeRAlRLN) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 56) com resolução do caderno do AlunoF1 – ProfF. 

 

Ainda considerando o RLN, agora como registro de partida, podemos destacar a 

conversão do RLN→RAl que objetiva traduzir para a linguagem algébrica uma situação 

apresentada na língua materna (Figura 22). Cabe ressaltar que, ao empregar o RLN, ou a 

partir do RAl, ou tomar o próprio RLN para expressar algebricamente uma situação, 

além de traduzir o significado, possibilitará o desenvolvimento de argumentações dos 

alunos. 

 

Figura 22: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RLNRAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 63). 

 

Podemos destacar que a dimensão da álgebra como funcional apresenta uma 

diversidade de registros mobilizados, seja em atividades que promovem as 

transformações semióticas como tratamento ou como conversão, respectivamente, RAl, 

RNm e RSb, RGrRSb, RAl→RNm→RSbRGr, RGrRAl, RGrRNm, 

RGrRTbRAl, RGeRAl, RGeRAlRLN, RLNRAl. 
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Vale ressaltar que é característica dessa dimensão a mobilização da 

representação gráfica, além da relação entre as variáveis dependentes e independentes. 

No entanto, muitas vezes a maneira como é desenvolvida a resolução das atividades 

acaba priorizando outra dimensão que não é a funcional. Como por exemplo, se não 

explicitar a fórmula geral que define a variação de uma função através da variável 

dependente e independente, restringe tal atividade à dimensão da álgebra como 

aritmética generalizada. 

Outra evidência da dimensão funcional diz respeito à conversão 

RAl→RNm→RSbRGr, que algumas vezes reduz as atividades à dimensão da álgebra 

como equações, por solicitar apenas a determinação do RSb.  

Além disso, o fato de resolver atividades que priorizam a mobilização do 

RAl→RNm→RSbRGr, por meio da atribuição de valores na equação para uma das 

variáveis e determinando a outra variável, compondo com isso os pares ordenados, para 

em seguida ser construído o gráfico, não possibilita uma apreensão global dos 

conhecimentos envolvidos, visto que são priorizadas apenas análises pontuais, através 

de uma sequência algoritmizada, sendo destacada por Duval (2003) como codificação. 

As atividades classificadas na dimensão da álgebra como funcional requerem em 

sua resolução a mobilização de diferentes registros. Por esse motivo, dificilmente 

empregam exclusivamente o tratamento. Isso destaca a sua potencialidade frente às 

demais dimensões da álgebra. 

 

 

1.2.3. DIMENSÃO DA ÁLGEBRA COMO EQUAÇÕES 

 

Na dimensão equacional da álgebra, é preciso resolver equações nas quais as 

letras assumem a função de incógnitas, com a finalidade de simplificar e determinar as 

expressões literais (USISKIN, 1994). 

Muitas atividades vinculadas a essa dimensão solicitam que seja definido o valor 

da incógnita, a qual pode ser expressa por meio do registro algébrico ou geométrico ou, 

ainda, expõe em seu enunciado a expressão algébrica, solicitando a imediata 

substituição desse valor. 

Ao destacar a dimensão da álgebra como equações, por meio de tratamento entre 

as transformações semióticas, observamos que o livro didático Tudo é Matemática 
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prioriza os registros algébrico (RAl), geométrico (RGe), numérico (RNm) e simbólico 

(RSb), (Quadro 08). 

 

Quadro 08: Atividades que exemplificam a dimensão da álgebra como equações por meio de 
tratamentos 

REGISTRO ALGÉBRICO 

 
REGISTRO GEOMÉTRICO 

 
REGISTRO NUMÉRICO 

 
REGISTRO SIMBÓLICO 

 
Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010). 

 

Os tratamentos no registro algébrico evidenciam principalmente atividades que 

buscam resolver equações literais, na tentativa de determinar o valor da incógnita. Por 

exemplo, na Figura 23, ao solicitar o valor que “ x ” assumirá para ter as expressões 

“ ²a bx ” e “ ² 2ax b ab  ” iguais, o aluno necessita mobilizar conceitos internos a esse 

registro. 

 

Figura 23: Resolução da atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por 
meio de tratamento (RAl) 

 
Fonte: De nossa autoria. 

² ² 2

² 2 ²

( ) ( )²

( )²

( )

a bx ax b ab
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Já no registro geométrico, ainda por meio de tratamento, o valor das incógnitas é 

determinado através de uma análise visual e do emprego de conceitos e propriedades 

intrínsecas a esse registro, como o de diagonais de paralelogramos (Quadro 08). 

O tratamento no registro numérico é, geralmente, enfatizado por meio da 

substituição de valores para as incógnitas de uma equação, como a expressão 

2 ² 0,5 3E x x   , apresentada no Quadro 08. 

Além disso, cabe ressaltar que identificamos atividades nessa dimensão, 

explorando o RNm, enunciadas a partir de um conceito, como perímetro, área, volume, 

ângulos opostos pelo vértice, teorema de Tales, soma de ângulos de regiões poligonais 

fechadas, congruência de figuras planas, Relação de Euler, densidade, juros, Teorema 

de Pitágoras, energia elétrica, Lei de Hooke e acompanhadas de uma expressão 

algébrica, na qual a incógnita deve somente ser substituída por um valor pré-

estabelecido, tal como na Figura 24. 

 

Figura 24: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
tratamento (RNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 18). 

 

Nessa atividade, é exposto um problema matemático e sua resolução necessita 

apenas do emprego de uma fórmula pré-determinada e enunciada previamente no livro, 

pois, foi dado que o volume de um paralelepípedo “V c l a   ” (onde: “V ” é o volume, 

“ c ” é a medida do comprimento, “ l ” é a largura e “ a ” é a altura). 

Ainda observando as atividades expostas no Quadro 08, a que requer tratamento 

no registro simbólico foi demonstrada por atividades que solicitam o par ordenado que é 

solução dos sistemas de equações com duas incógnitas, presente no item c). No entanto, 

analisando as orientações anteriores expostas pelo autor, os itens a) e b) requerem a 

determinação do RSb, em forma de pares ordenados, sendo necessário indicar valores 

numéricos a “ x ” para que seja determinado o valor de “ y ” que satisfazem as equações 

3

3,5 2 1,5

10,5

V c l a

V

V m
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dadas. Tais procedimentos mobilizam a conversão do RAl→RNm→RSb com 

tratamento do RNm. 

Ao apreciar o modelo que evidencia o tratamento no registro simbólico (Quadro 

08), o item c) demanda que seja apontado o par ordenado que, ao mesmo tempo, é 

solução das duas equações, empregando apenas uma análise pontual sobre o RSb já 

determinado.  

Atividades desse protótipo foram categorizadas na dimensão da álgebra como 

equação por serem observados os caminhos adotados pelo autor na resolução de 

exemplos anteriores e solicitarem apenas a determinação das incógnitas, diferentemente 

de outras atividades já evidenciadas (Figura 12), que foram classificadas na dimensão 

funcional da álgebra, pois, além de demandarem o valor das incógnitas que satisfazem 

as equações, também requerem a representação no RGr. 

Em se tratando da transformação semiótica de conversão na dimensão 

equacional da álgebra, constatamos a maior variedade de registros mobilizados na 

resolução das atividades, tais como: RGeRNm, RLNRNm, RLNRAl, 

RLNRGeRAl, RLNRGeRNm, RGeRAl, RLNRAlRNm, 

RFgRNm, RFgRAl, RLNRGeRAl→RNm, RAlRNm, RFgRAlRNm, 

RGeRAlRNm, RAlRGeRNm, RLNRGe, RAlRNmRSb, 

RAlRSbRGe, RLNRAlRNm→RSb. 

Desse modo, é imprescindível destacar que a dimensão da álgebra como 

equações ressalta uma série de conversões que em sua maioria envolve o RNm, seja 

como registro de partida, de chegada ou intermediário. Sendo assim, iremos primeiro 

expor as conversões que mobilizam esse registro, Figura 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35 e 36. 

As atividades que mobilizam a conversão entre as transformações de registros e 

que evidenciam o RNm como registro de chegada podem ser enfatizadas partindo do 

RLN e tendo o RAl como intermediário, visto que consistem em traduzir uma situação 

problema para uma expressão algébrica (Figura 25). 
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Figura 25: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RLNRAlRNm) 
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Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010, p. 123). 
 

Analisando o enunciado da Figura 25, observa-se que, a partir do RLN, foi 

apresentado o RAl, através de um sistema de duas equações do 1º grau com duas 

incógnitas. Para seu desenvolvimento, evidenciam-se tratamentos nos RAl e RNm, ou 

seja, para determinação do valor de uma das incógnitas, mobiliza-se o RAl encontrando 

o “ x ”, para então substituir em uma das duas equações (RNm) e obter o valor de “ y ”. 

Para tanto, a maneira como foi exposta a resolução condiz com os encaminhamentos 

apresentados pelo autor em questões precedentes, isto é, por meio do Método da adição. 

Semelhantemente à questão exposta na Figura 25, podemos destacar uma 

atividade que parte do RAl em busca de determinar o RNm, através de tratamentos nos 

RAl e RNm, visto que os valores dos termos desconhecidos são definidos com a 

mobilização do RAl, determinando uma das incógnitas e a partir do valor encontrado 

busca determinar as outras incógnitas (Figura 26). 

 

Figura 26: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RAlRNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 139). 
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Podemos evidenciar outras atividades que também partem do RAl, perpassam 

pelo RNm, no entanto, solicitam os pares ordenados (RSb) em sua resolução (Figura 

27). 

 

Figura 27: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RAlRNm→RSb) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 130). 

 

Essa conversão privilegia a resolução de equações ou sistema de equações 

através da mobilização do RNm, indicando valores para “x” na busca de determinar o 

valor de “y”, requerendo em seguida o RSb, através dos pares ordenados que satisfaçam 

as equações. Cabe ressaltar, como já evidenciamos anteriormente, que essas atividades 

foram assim classificadas por não solicitar a construção do RGr. Caso isso fosse 

priorizado, tal atividade seria qualificada na dimensão funcional da álgebra. 

Diante das atividades já apresentadas na dimensão da álgebra como equações, 

podemos evidenciar outras que partem do RLN, mobilizam conceitos e propriedades do 

RGe e privilegiam o cálculo algébrico em sua resolução para determinação do RNm. 

Por exemplo, a Figura 28 requer a tradução do enunciado em língua natural para a 

formalização algébrica de um problema matemático, expondo conhecimentos 

geométricos, como a classificação de triângulos e o conceito de perímetro, em busca de 

determinar a medida dos lados do triângulo isósceles. Sendo assim, prioriza uma 

conversão do RLNRGe→RAl→RNm. 
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Figura 28: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RLNRGe→RAl→RNm) 

 

 
Fonte: Dante (2010, p. 143) com resolução do caderno do AlunoA3 – ProfA. 

 

A resolução da atividade (Figura 28), mobiliza tratamento no RAl, através do 

perímetro para determinação da medida de um dos lados do triângulo isósceles e o RNm 

é enfatizado ao realizar a imediata substituição em busca das medidas dos outros lados 

do triângulo. 

Além da conversão destacada na Figura 28 podemos destacar outras que 

mobilizam registros presentes nessa atividade (RLNRGe→RNm). Contudo, não 

necessita do cálculo algébrico em sua resolução, além de que mobiliza outros 

conhecimentos geométricos, por exemplo, os conceitos e as propriedades de retas 

paralelas cortadas por uma transversal para determinar o valor dos oitos ângulos 

formados. Desse modo, são mobilizados os RGe e RNm (Figura 29).  
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Figura 29: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RLNRGeRNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 152) com resolução dos cadernos dos Alunos G1 e G3 – ProfG. 

 

Questões semelhantes à Figura 29, que também envolve os conceitos inerentes 

às retas paralelas cortadas por uma transversal, recebem classificação diferenciada por 

já vir exposto o RGe. Tal atividade demanda o valor das medidas dos ângulos por meio 

da mobilização do RAl para determinar a incógnita “ x ” e, finalmente, substituir o valor 

numérico nas expressões apresentadas, para a definição das medidas dos ângulos 

(Figura 30). 

 

Figura 30: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RGeRAl→RNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p 151) com resolução do caderno do AlunoA2 – ProfA. 

 

A resolução dessa atividade (Figura 30) requer a determinação das incógnitas 

envolvidas, mobilizando o RAl para  encontrar o valor de “ x ”, seguido de tratamentos 

no RNm, através da imediata substituição  desse valor para que sejam determinados os 

valores dos entes geométricos empregados na questão, como por exemplo, as medidas 

dos ângulos. 
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A dimensão da álgebra como equações ainda pode ser identificada em atividades 

que mobilizam os conhecimentos geométricos referentes às retas paralelas cortadas por 

retas transversais e promove uma conversão do RGe→RNm (Figura 31). 

 

Figura 31: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RGeRNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 152). 

 

A Figura 31 evidencia conversão quando o valor das incógnitas é determinado 

através de uma análise visual, seguida de um simples cálculo numérico, considerado 

como tratamento no RNm e do emprego de conceitos e propriedades intrínsecas ao 

registro geométrico, como: ângulos opostos pelo vértice, ângulos complementares e 

ângulos suplementares. 

A conversão no sentido contrário à exposta na Figura 31, isto é, do RNm→RGe, 

mobiliza, por exemplo, os conceitos de diagonais de figuras geométricas por meio do 

cálculo dos valores previamente estabelecidos pela quantidade de lados do polígono, 

bem como, da expressão algébrica da fórmula do número de diagonais, para então 

solicitar a representação geométrica do mesmo (Figura 32). 

 
Figura 32: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 

conversão (RNmRGe) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 21). 

 

Além dessas conversões enfatizadas, outras tomam o RLN como ponto de 

partida em direção ao RNm (Figura 33). 
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Figura 33: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RLNRNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 64). 

 

Tais atividades geralmente tratam da resolução de situações problemas 

relacionadas a outros campos do conhecimento ou a atividades do cotidiano, como por 

exemplo, envolvendo substituições de escalas de temperatura. Na Figura 33, observa-se 

que, para resolução, é necessário apenas converter o enunciado do RLN para o RNm, 

mobilizando tratamento nesse último registro.  

A conversão contrária a RLNRNm, ou seja, RNmRLN, foi identificada em 

apenas uma atividade, mais precisamente no item c) da Figura 34, fato esse que é 

lamentável, uma vez que, por meio da exploração do registro em língua natural, é 

possível desenvolver habilidades de argumentação dos alunos. 

 

Figura 34: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RNmRLN) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 57) com resolução do caderno do AlunoF1– ProfF. 

 

Considerando atividades que solicitam a determinação de incógnitas na 

representação figural na forma de “quadrados mágicos”, observamos duas que 

mobilizam o RNm (Figura 35) e apenas uma que perpassa pelo RAl para então obter o 

RNm (Figura 36). 
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Figura 35: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RFgRNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 23). 

 

Temos um quadrado mágico quando a soma dos números de cada linha, de cada 

coluna e de cada diagonal resulta sempre no mesmo valor. A Figura 35 consiste na 

obtenção dos valores das incógnitas “ x ”, “ y ”, “ a ” e “b ” que satisfaçam a condição 

do quadrado mágico. 

Diferentemente da Figura 35, que busca determinar as incógnitas por simples 

operações aritméticas, observamos a Figura 36, que necessita da mobilização do RAl 

para resolução e descoberta dos valores desconhecidos no quadrado mágico, “ x ”, “ y ”.  

 

Figura 36: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RFgRAlRNm) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 18). 

 

Ainda nesse livro didático, podemos destacar apenas uma atividade que foi 

classificada na dimensão da álgebra como equações, requerendo conversão do RFg em 

direção ao RAl. No entanto, essa maneira de expor o RFg diferencia-se das Figuras 35 e 

36, que são exibidas por Quadrados Mágicos. A conversão do RFgRAl  apresentada 

na Figura 37 consiste em um gráfico de setores que revela a quantidade de votos obtidos 

em uma votação pelos candidatos A, B e C, desenvolvendo tratamentos no RAl. 
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Figura 37: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RFgRAl) 

 

 

 
Fonte: Dante (2010, p. 10) com resolução do caderno do AlunoE1 – ProfE. 

 

Como enfatizamos anteriormente, optamos por exemplificar cada uma das 

dimensões da álgebra, destacando as transformações de registro, sempre que possível, 

por meio de atividades presentes no LD com a resolução dos cadernos dos alunos dos 

professores da rede pública de ensino de Ribeirópolis/SE. Sendo assim, cabe ressaltar 

que, ao observar os registros de aula nos cadernos fotocopiados de todos os alunos, 

constatamos que apenas o ProfE desenvolveu essa atividade em sala de aula. Mas, não 

encontramos a determinação do número de votos de cada um dos candidatos que foi 

solicitado na questão, como apresentado na Figura 37. 

Outras atividades classificadas na dimensão da álgebra como equações, que 

também priorizam a conversão entre as transformações dos registros de representação 

semiótica, partem do RLN para o RAl (Figura 38). 
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Figura 38: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RLNRAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 58), com resolução do AlunoG3 – ProfG. 

 

Essa atividade (Figura 38) demanda a tradução da situação exposta no enunciado 

no RLN para o RAl, mobilizando tratamento no RAl para a determinação do número de 

acertos “ x ”. Além disso, o tratamento no RNm é evidenciado ao definir o número de 

erros “ 20 x ”. 

Outras questões que se assemelham à Figura 38, que partem do RLN em direção 

ao RAl, mas, perpassam conceitos inerentes ao campo da geometria o que pode requerer 

a mobilização do RGe (Figura 39). 
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Figura 39: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RLNRGeRAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 125) com resolução do AlunoC1 – ProfC. 

 

Na resolução da atividade (Figura 39), as dificuldades consistem em traduzir a 

situação expressa na língua natural e expor por meio de equações algébricas, a fim de 

determinar o valor das incógnitas referentes ao comprimento e largura do retângulo. 

Cabe ressaltar que tais conversões são empregadas de acordo com a 

compreensão cognitiva de cada aluno, bem como, dos conceitos envolvidos no 

problema proposto. Na atividade supracitada, por exemplo, apesar de abordar conceitos 

geométricos, tal registro poderia ser suprimido, restringindo a solução à manipulação do 

RAl. 

Além disso, geralmente os alunos encontram muitos entraves, quando resolvem 

um problema no qual são realizadas operações contrárias às que seriam usadas se a 

mesma questão fosse resolvida aritmeticamente, ou seja, se fossem fornecidos os 

valores da base e da altura do retângulo, para então determinar seu perímetro. 

Tais restrições foram expressas nas pesquisas desenvolvidas por Beltrame 

(2009), Duval (2011), Figueiredo (2007) e Rodrigues (2008). No entanto, Rodrigues 

(2008, p. 73) afirma que é importante explorar atividades que expressam um grau maior 

de dificuldades pelos alunos, como por exemplo, ao “transformar uma sentença dada na 

língua materna para a linguagem algébrica”. 
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Dentre outras atividades que mobilizam a conversão entre as transformações 

semióticas podemos destacar as que partem do RAl e perpassam o RSb em direção ao 

RGe, explorando o desenvolvimento das inequações nos intervalos no conjunto dos 

números reais, tal como a Figura 40. 

 

Figura 40: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RAl→RSbRGe) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 43) com resolução do AlunoD5 – ProfD. 

 

Para desenvolver os subitens dessa questão (Figura 40), inicialmente é preciso 

realizar tratamentos no RAl, para que, de posse do RSb, determine-se o conjunto 

solução do problema. Cabe ressaltar que, ao resolver tais atividades, o RGe foi 

empregado ao final da resolução apenas como outra forma de ilustrar o conjunto 

solução que já havia sido obtido anteriormente apenas com a mobilização dos RAl e 

RSb. 
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Esse tipo de resolução limita as potencialidades de emprego do RGe, pois, se 

fossem realizadas construções geométricas parciais a cada inequação, tornar-se-ia mais 

evidente expressar a resolução do problema em um intervalo. 

Ainda privilegiando a representação geométrica, podemos destacar a conversão 

do RGeRAl, que explora a análise visual do RGe apresentada na questão e que, para 

obter o valor da incógnita “ x ”, é pertinente a mobilização do RAl na resolução (Figura 

41), seguida de um tratamento no RAl. 

 

Figura 41: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RGeRAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 152). 

 

Considerando a dimensão equacional e ainda evidenciando o RGe, vamos 

indicar uma atividade do LD que envolve a única conversão do RLNRGe. A 

resolução dessa atividade consiste na tradução do RLN para o esboço do RGe do 

paralelogramo evidenciado na Figura 42. 

 

Figura 42: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RLNRGe) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 230). 

 

A principal característica da dimensão da álgebra como equações é que se 

manipula o registro algébrico e apresenta-se uma solução no registro numérico. Essa é 

uma das premissas que muitos alunos utilizam ao propor a solução de um problema 

matemático, que é necessário operar algebricamente e aritmeticamente com os dados 

enunciados na questão.  
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Isso tanto é evidente em nossa pesquisa que, a maior parte das atividades 

classificadas na dimensão da álgebra como equações enfatizando as transformações 

semióticas consiste na mobilização dos RNm e RAl.  

Nessa dimensão, sempre existe uma solução a ser determinada, a incógnita. E tal 

solução deve ser necessariamente numérica. Desse modo, Silva (2009) constatou em sua 

pesquisa que a busca incansável por uma solução e a predominância do uso da variável 

como incógnita por meio de procedimentos algorítmicos provocam dificuldades na 

exploração das variáveis com outras funções.  

Contudo, cabe destacar que, quando o professor supervaloriza essa dimensão, 

acaba dificultando a coordenação dos registros de representação semiótica na educação 

algébrica, pois restringe as possiblidades de conversões e preconiza o monorregistro, 

explorando tratamentos algébricos ou numéricos sobre a incógnita. Dessa forma, 

prejudica a aprendizagem dos objetos matemáticos. Como aponta Valencia e Salazar 

(2010): 

 

Em torno do papel dos registros de representação é importante 
assinalar que os processos de conversão, constituem segundo a 
perspectiva semiótica, o fator fundamental na construção do 
conhecimento e apropriação dos objetos matemáticos. Não é 
suficiente o trabalho com monorregistro no ensino da matemática, 
visto que é necessário estabelecer o passo de um registro a outro, 
estabelecer correspondência entre os registros de partida e de chegada 
(tradução nossa23). 

 

Vale salientar que, além dos RNm e RAl, o terceiro registro mais utilizado na 

dimensão da álgebra como equações no LD é o RGe. Acreditamos que a forte presença 

dos conceitos e das representações geométricas nessa dimensão incida pelo fato de o 

autor priorizar o trabalho envolvendo os objetos matemáticos. Além disso, a geometria 

é o segundo campo da matemática mais enfatizado no livro do 8º ano dessa coleção, 

como destaca o PNLD do Ensino Fundamental (BRASIL, 2010). 

 

                                                             
23 Alrededor del papel de los registros de representación es importante señalar que los procesos de 
conversión, constituyen según la perspectiva semiótica, el fator fundamental em la construcción de 
conocimiento y apropriación de los objetos matemáticos. No es suficiente el trabajo monorregistro em la 
enseñanza de las matemáticas sino que es necesario establecer el paso de un registro a outro, establecer 
correspondencias entre el registro de partida y el de llegada (VALENCIA; SALAZAR, 2010). 
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1.2.4. DIMENSÃO DA ÁLGEBRA COMO ESTRUTURAL 

 

A dimensão estrutural da álgebra consiste nas estruturas que fundamentam a 

escrita algébrica, explicando conceitos e propriedades deste objeto matemático. Nesse 

caso, as variáveis agora são consideradas objetos arbitrários da álgebra abstrata, não 

assumem nenhum valor numérico e não são representadas por meio de um gráfico 

(USISKIN, 1994). 

Ao propor a decomposição de polinômios, por exemplo, não estamos 

generalizando modelos matemáticos, não estamos traduzindo situações-problema na 

tentativa de resolvê-los e não iremos nos apropriar de fórmulas matemáticas para sua 

resolução. Neste caso, a variável é um símbolo arbitrário e iremos utilizar as 

características próprias das operações da álgebra para que possamos desenvolver o 

polinômio na sua forma expandida. 

Ao identificar nos cadernos dos alunos e no LD adotado pela turma as atividades 

classificadas nessa dimensão, são identificados apenas tratamentos no RAl (Quadro 09). 

 

Quadro 09: Atividades que exemplificam a dimensão da álgebra como estrutural por meio de 
tratamentos 

REGISTRO ALGÉBRICO 

 
Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010). 

 

Para resolver a atividade do Quadro 09, o aluno se apropriou das regras básicas 

da fatoração colocando em evidência os termos semelhantes e, posteriormente, realizou 

a verificação, mobilizando conceitos internos ao RAl, tais como Fatorações de 

expressões algébricas e Multiplicação de monômio por polinômio. 

Em relação às conversões, identificamos que o LD propõe atividades que 

envolvem os registros da língua natural e algébrico, em ambos os sentidos. A conversão 

do RAl→RLN requer a argumentação sobre o significado da igualdade de duas 

sentenças (Figura 43). 
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Figura 43: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como estrutural por meio de 
conversão (RAlRLN) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 100). 

 

Ao solicitar o significado da igualdade expressa no RAl (Figura 43), o autor 

poderia ter evidenciado, na sugestão da resolução, o RGe como representação 

intermediária para que fosse apresentado o RLN, como o modelo exposto na Figura 44. 

 

Figura 44: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como estrutural por meio de 
conversão (RAlRGeRLN) 

 
Fonte: De nossa autoria baseado em Dante (2010, p. 100). 

 

Exibir geometricamente a expressão ( )²x y , como apresentado na Figura 44, 

significa calcular a área de um quadrado de lado ( )x y , isto é, a partir da medida do 

lado de um quadrado, temos a divisão em duas partes de medida “ x ” e “ y ”. A região 

quadrada fica dividida em quatro partes: duas retangulares de área “ x y ” cada uma, 

uma quadrada de área “ ²x ” e outra quadrada de área “ ²y ”, compondo assim o trinômio 

quadrado perfeito ² 2 ²x xy y  . 

Além de facilitar a visualização da expressão ( )² ² 2 ²x y x xy y    , a 

representação contribuiria para a aprendizagem dos alunos. No entanto, o próprio autor 

não valoriza o RGe, sugerindo apenas o RLN. O sentido contrário da conversão 

RAl→RLN é apresentado na Figura 45, RLNRAl. 
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Figura 45: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como estrutural por meio de 
conversão (RLNRAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 261). 

 

A Figura 45 expõe em seu enunciado o RLN para que seja demonstrada a 

expressão algébrica que evidencia, no RAl, operações e propriedades numéricas. Para 

tanto, observamos que as variáveis assumem a posição de símbolos arbitrários da 

álgebra abstrata. 

Ao optarmos por expor as características das quatro dimensões da álgebra a 

partir de atividades apresentadas no LD, pretendíamos aproximar os embasamentos 

teóricos do universo da pesquisa e concomitantemente buscar indícios iniciais sobre o 

desenvolvimento do pensamento algébrico no 8º ano do Ensino Fundamental. 

Adotamos esta estratégia tendo em vista que os professores trabalham quase que 

exclusivamente as atividades propostas pelo LD como foi indicado no início do 

capítulo. O percentual de quem mais expôs atividades diferenciadas das contidas no LD 

é de 21,63%, enquanto que o ProfA não explorou nenhuma atividade distinta das 

expostas no LD. 

Vale ressaltar que não concordamos com essa estratégia que reduz os 

encaminhamentos didáticos do professor em sala de aula a uma partição/subconjunto 

dos apresentados no livro didático. No entanto, identificamos que os professores 

realizam esse tipo de escolha e, ao analisarmos o LD, obtivemos quantitativos referentes 

a atividades em todas as dimensões, contemplando as transformações de tratamento e 

conversões (Quadro 10). 
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Quadro 10: Registros de representação semiótica mobilizados nas distintas dimensões da 
álgebra, por meio de tratamento e conversão 

 DAG DFc DEq DEt 
Tratamento RAl, RGe e RNm RAl, RNm e RSb RAl, RGe, RNm e RSb RAl 

Conversão 

RGe→RAl, 
RLN↔RAl, 
RNm→RAl, 
RAl→RLN→RNm, 
RLN→RGe→RAl 

RGrRSb, 
RAl→RNm→RSbRGr, 
RGrRAl, RGrRNm, 
RGrRTbRAl, 
RGeRAl, 
RGeRAlRLN, 
RLNRAl 

RGeRNm, RLNRNm, 
RLNRAl, RLNRGe, 
RLNRGeRAl, 
RLNRGeRNm, 
RGeRAl, RAlRNm, 
RLNRAlRNm, 
RFgRNm, RFgRAl, 
RLNRGeRAl→RNm, 
RFgRAlRNm, 
RGeRAlRNm, 
RAlRGeRNm, 
RAlRNmRSb, 
RAlRSbRGe, 
RLNRAlRNm→RSb. 

RAlRLN 

Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010). 
 

Diante desse contexto, optamos por esclarecer esses primeiros indícios e 

identificar com mais detalhes quais são as escolhas que os professores realizam em 

relação às atividades que estão disponíveis no LD. 

Desse modo, no capítulo II, encontram-se as análises referentes às atividades 

propostas no livro didático Tudo é Matemática (subitem 2.1.), bem como aos 

encaminhamentos didáticos adotados pelos oito (08) docentes, sujeitos de nossa 

pesquisa (subitem 2.2.), ambos a partir das três fases da análise de conteúdo (BARDIN, 

2010). 
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CAPÍTULO II: OS REGISTROS E AS DIMENSÕES NO LIVRO 

DIDÁTICO E NOS CADERNOS DOS ALUNOS DO 8º ANO DE 

RIBEIRÓPOLIS/SE 

 

A fim de obtermos elementos para identificar indícios da educação algébrica nas 

escolas públicas do 8º ano do Ensino Fundamental de Ribeirópolis/SE, lançamos mão 

de uma pesquisa qualitativa, corroborando com os ideais propostos por Alves-Mazzotti; 

Gewandsznajder (1998), Lüdke; André (2007). 

Para tanto, os procedimentos metodológicos “seguem a tradição “compreensiva” 

ou interpretativa”, partindo “do pressuposto de que as pessoas agem em função de suas 

crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um 

sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser 

desvelado” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 131). 

Sendo assim, embasamo-nos inicialmente na análise do livro didático adotado 

em todas as turmas de 8º ano, a saber, Tudo é Matemática  e, posteriormente, dos 

cadernos dos alunos dos oito (08) professores, sujeitos dessa pesquisa. 

 

 

2.1. ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO TUDO É MATEMÁTICA 

 

A análise do LD considerou, além das orientações da pesquisa qualitativa, os 

princípios da análise de conteúdo, elaborada por Bardin (2010), que prevê a apreciação 

de documentos por meio de uma organização composta por três polos cronológicos, a 

saber: a pré-análise; a exploração do material; e, o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. 

 

 

2.1.1. A PRÉ-ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Na pré-análise, ocorre “a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, 

à formulação das hipóteses e dos objetivos e à elaboração dos indicadores que 

fundamentam a interpretação” (BARDIN, 2010, p. 121). 
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Nessa fase, sistematizamos as ideias iniciais, ou seja, constituímos o corpus 

documental da pesquisa. Para tanto, contatamos a equipe diretiva das escolas da rede 

pública de Ribeirópolis/SE para identificar o livro didático adotado no 8º ano do Ensino 

Fundamental e conforme mencionamos anteriormente, constatamos que todas as turmas 

participantes da pesquisa utilizam a obra Tudo é Matemática , de autoria de Luiz 

Roberto Dante, publicado pela editora Ática, ISBN 978 85 08 10142 9, 2010. 

De acordo com o Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Fundamental 

(PNLD/201124), que serve de suporte para a escolha do livro adotado nas escolas 

públicas de todo o país (BRASIL, 2010), essa coleção prioriza a resolução de 

problemas, atividades com cálculos mentais e por estimativas, propõe trabalhos e 

projetos coletivos, além da utilização de materiais concretos, calculadoras e recursos 

tecnológicos (DANTE, 2010). 

De forma clara e objetiva, esse livro contém muitas ilustrações que “auxiliam na 

compreensão dos temas estudados”, mas, o quantitativo de atividades “torna as páginas 

muito carregadas” e “nem sempre são dadas oportunidades ao aluno para experimentar, 

refletir, conjecturar e fazer inferências, pois os conceitos, definições e procedimentos 

são apresentados precocemente” (BRASIL, 2010, p. 87-88). 

A partir da análise da Figura 46, que apresenta a distribuição percentual dos 

campos25 da Matemática do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, podemos constatar 

que, nessa coleção de livros didáticos, o campo da álgebra é abordado desde o 6º ano, 

mesmo que apresentando um índice muito pequeno. Há um aumento considerável no 

ano seguinte, no entanto, a maior concentração está no 8º ano, com predominância sobre 

os demais campos da Matemática. 

 

                                                             
24 O PNLD vigente na etapa da coleta de dados foi lançado no ano de 2007, para escolha dos livros 
didáticos que seriam utilizados nos três anos seguintes, ou seja, 2008, 2009 e 2010. No ano de 2010 foi 
publicada uma nova versão do Guia Nacional de Livros Didáticos, vigente entre 2011 e 2013. Apesar dos 
dados desta pesquisa terem sido coletados no ano de 2010, optamos por indicar a avaliação do PNLD que 
entraria em vigor a partir de 2011, pois as edições do livro didático Tudo é Matemática de 2010 e 2011 
são muito semelhantes, além disso, o manual do PNLD lançado mais recentemente (BRASIL, 2010) 
apresenta mais detalhes em relação à descrição do livro. 
25 O PNLD distribui os conteúdos matemáticos por meio dos cinco campos, a saber: Números e 
Operações, Geometria, Tratamento da Informação, Álgebra e Grandezas e Medidas, apresentando-se 
assim de forma diferenciada do exposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática que a 
classifica em quatro blocos: Números e Operações, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento 
da Informação (BRASIL, 1998). 
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Figura 46: Percentual dos campos da Matemática 

 
Fonte: Guia de Livros Didáticos – PNLD/2011 (BRASIL, 2010, p. 85). 

 

De acordo com o Manual do Professor, a incidência percentual do objeto 

matemático álgebra no 8º ano do Ensino Fundamental deve-se ao fato de que esse 

permite desenvolver: 

 

[...] o pensamento algébrico, procurando generalizar propriedades das 
operações aritméticas; traduzindo situações-problema na linguagem 
matemática; generalizando regularidades; traduzindo tabelas e 
gráficos em leis matemáticas que relacionem duas variáveis; 
interpretando expressões algébricas, igualdades e desigualdades e 
resolvendo equações, inequações e sistemas (DANTE, 2010, p. 12). 

 

Esse livro é composto por 288 páginas e está dividido em 10 capítulos. Desses, 

os de números 3, 5, 6 e 10, intitulados, respectivamente, Expressões Algébricas, Cálculo 

Algébrico, Equações e Sistemas de Equações e Equações e Sistemas de Equações 

Fracionárias, são referentes à educação algébrica nas suas distintas dimensões, por meio 

de uma linguagem acessível aos leitores e com muitas figuras. Além disso, as atividades 

alternam-se entre reprodução e aplicação dos conteúdos trabalhados. 

Ao apresentar a descrição da coleção aqui referendada o PNLD/2011 expõe que 

cada: 

 

[...] volume da coleção está dividido em capítulos, com foco em um 
dos campos da Matemática. Os conteúdos de cada capítulo são 
apresentados em um texto de abertura, seguido das seções especiais: 
Você sabia?; Desafio; Leitura; Curiosidade Matemática; Projeto em 
equipe; Raciocínio lógico; Revisão cumulativa; e Para ler, pensar e 
divertir-se. No final dos livros, encontram-se as respostas das 
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atividades e indicações de leituras complementares (BRASIL, 2010, p. 
83). 

 

Cabe ainda destacar que, após todos os capítulos e antes do gabarito das 

atividades, encontra-se um glossário, que apresenta um resumo de conceitos expostos 

no decorrer do livro, com exemplos que caracterizam melhor tais definições. E, após as 

leituras complementares, constam as referências bibliográficas utilizadas para 

elaboração desse LD. 

Como o autor se preocupa em apresentar, em todos os capítulos, conceitos, 

propriedades ou equações algébricas envolvendo de alguma forma as dimensões da 

álgebra, optamos por analisar todas as atividades propostas no livro Tudo é Matemática , 

bem como, as das revisões cumulativas. 

A partir dessa escolha, elencamos indicadores que nos permitiram buscar 

indícios sobre a educação algébrica, fundamentados na teoria dos registros de 

representação semiótica, no que tange a aprendizagem da matemática e a mobilização 

de várias representações. 

 

 

2.1.2. A APRECIAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Na segunda fase da análise de conteúdo, ocorre a exploração do material. Nesse 

momento, organizamos o quantitativo total de atividades presentes no LD, identificando 

em cada capítulo o total de questões, incluindo itens e subitens, para então selecionar as 

que mobilizavam a escrita literal e, por fim, nomear as que versavam sobre pelo menos 

uma das quatro dimensões da álgebra, definidas por Brasil (1998), excluindo aquelas 

que já continham resolução (Figura 47). 
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Figura 47: Exemplo de atividade não categorizada 

 
Fonte: Dante (2010, p. 111). 

 

Além desses encaminhamentos, outras questões não foram apreciadas por 

solicitar ao aluno ações como inventar, criar ou elaborar, pois, apesar de explorar os 

RLN e RAl, não possibilitam categorizar a questão em nenhuma das quatro dimensões 

da álgebra, como por exemplo, a atividade da Figura 48, que requer a elaboração de 

expressões algébricas. 

 

Figura 48: Atividade não categorizada: questão elaborada pelo aluno 

 
Fonte: Dante (2010, p.88). 

 

Após a seleção das atividades que envolviam a escrita literal e enfatizavam pelo 

menos uma das dimensões da álgebra, passamos a codificá-las de acordo com as 

dimensões, as transformações de representações e os registros mobilizados. 

Nesse momento, constatamos que uma mesma atividade poderia ser qualificada 

por mais de uma dimensão da álgebra (Figura 49 e 50) e de transformação de registros 

de representação semiótica (Figura 50). 
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Figura 49: Atividade que recebeu duas categorizações – Dimensão da Álgebra como Estrutural 
e Dimensão da Álgebra como Equações 

 
Fonte: Dante (2010, p.114). 

 

Na Figura 49, foram contabilizadas oito (08) atividades, pois, cada subitem foi 

considerado individualmente. Além disso, como expõe o enunciado, solicita-se a 

fatoração e a resolução das equações. Desse modo, essas questões foram classificadas 

na dimensão da álgebra como estrutural e na dimensão da álgebra como equações, 

respectivamente. Assim, ao analisar todos esses subitens em relação às transformações 

semióticas, concordamos que eles compreendem tratamentos mobilizados no registro 

algébrico. 

A atividade exposta na Figura 50 busca algumas soluções que satisfaçam a 

equação 2x y  . Para tanto, mobiliza tratamento no RNm, determinando pares 

ordenados (RSb), sendo qualificado na dimensão da álgebra como equações. A partir do 

RSb, traça-se o gráfico (RGr) para verificação da posição dos pontos. Tal conversão 

prioriza a dimensão da álgebra como funcional. 

 

Figura 50: Atividade que recebeu distintas categorizações – Tratamento (RNm) na Dimensão 
da Álgebra como Equações e Conversão (RSb→RGr) na Dimensão da Álgebra como Funcional 

 
Fonte: Dante (2010, p.130). 

 

Diante desses critérios, compilamos separadamente o quantitativo de atividades 

de cada capítulo e da revisão cumulativa, sendo que, das mil e quatorze (1014) 

atividades propostas, quinhentas e setenta e seis (576) envolvem a escrita literal e 
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quinhentas e quarenta e seis (546) são elementos constituintes dessa pesquisa por 

enfatizar pelo menos uma das dimensões da álgebra (Tabela 01). 

Além disso, como optamos por considerar as atividades presentes no decorrer 

dos capítulos (Capítulo I, Capítulo II, ..., Capítulo X), bem como, na Revisão 

Cumulativa (Rev. Cum. I, Rev. Cum. II, ..., Rev. Cum. X) nomeamos separadamente 

tais dados (Tabela 01): 

 

Tabela 01: Quantitativo de atividades presentes no LD 
 
 

Total de 
atividades 

Total de atividades com 
escrita literal 

Total de atividades 
categorizadas 

Capítulo I 63 20 20 
Rev. Cum. I 23 11 10 
Capítulo II 51 12 12 

Rev. Cum. II 21 03 03 
Capítulo III 66 64 56 

Rev. Cum. III 26 15 15 
Capítulo IV 40 02 02 

Rev. Cum. IV 17 03 03 
Capítulo V 105 101 92 

Rev. Cum. V 26 13 12 
Capítulo VI 77 76 72 
Rev.Cum.VI 24 14 14 
Capítulo VII 128 59 59 

Rev. Cum. VII 29 13 13 
Capítulo VIII 92 39 39 

Rev. Cum. VIII 37 21 21 
Capítulo IX 97 54 47 

Rev. Cum. IX 28 11 11 
Capítulo X 24 22 22 

Rev. Cum. X 40 23 23 
Total  1014 576 546 

Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do livro didático (DANTE, 2010). 
 

Após a categorização de 94,79% das atividades que solicitam a escrita literal em 

sua resolução (Tabela 01), passamos a classificá-las de acordo com o tipo de 

transformação de representações semióticas, bem como, identificando os registros 

envolvidos em cada fase da resolução. 

A partir dessa disposição, elaboramos dez (10) tabelas, cada uma 

correspondendo a um capítulo do livro, organizadas de modo a conter colunas 

especificando o número da questão, acompanhado do subitem, conforme o livro 

didático; as dimensões da álgebra enfatizadas: Aritmética Generalizada (DAG), 

Funcional (DFc), Equações (DEq) ou Estrutural (DEt); os registros mobilizados: 

Registro Algébrico (RAl), Registro Numérico (RNm), Registro em Língua Natural 
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(RLN), Registro Gráfico (RGr), Registro Geométrico (RGe), Registro Figural (RFg), 

Registro Tabular (RTb) e Registro Simbólico (RSb); e o tipo de transformação das 

representações semióticas: Tratamento (T) ou Conversão (C). 

A título de exemplificação, apresentamos a tabela alusiva ao Capítulo 1 (Tabela 

02)26, destacando que as linhas que possuem uma tonalidade acinzentada referem-se às 

questões pertencentes a Revisão Cumulativa. 

 

Tabela 02: Distribuição das atividades do Capitulo I do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
 
I 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU 

CONVERSÃO 
QUANTIDADE 

4,7,8,10,26b,d,4
1,42,43,44,45, 

46 
DEq RLN→RAl C 12 

4,7,8,10,11d,13,
22,26b,d,41,42,
43,44,45,46,51,

53a,b,56 

DEq RAl T 22 

11a,d,51, DEq RLN→RGe→RAl C 3 
11a,b,c,12,51, 

53c,54,56 
DEq RNm T 10 

13 DEq RFg→RAl C 1 
47a, DFc RGr→RSb C 8 
47b DFc RSb→RGr C 6 
56 DEq RFg→RAl→RNm C 1 

1m,5,9a,b,10,11
,12,17,23 

DEq RNm T 11 

5 DEq RNm→RGe C 1 
9c,d,e,10,11,15,

23 
DEq RAl T 6 

9c,d,e DEq RLN→RAl C 3 
10,23 DEq RGe→RAl C 2 

11 DEq RLN→RGe→RAl C 1 
14 DEq RGe→RNm C 1 
15 DEq RFg→ RNm C 1 

Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do livro didático (DANTE, 2010). 
 

 

                                                             
26No Apêndice 01 encontra-se as tabelas referentes a distribuição das atividades de todos os capítulos do 
livro didático Tudo é Matemática. 
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2.1.3. O TRATAMENTO, A INFERÊNCIA E A INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Na terceira e última etapa da análise de conteúdo, ocorre o tratamento e a 

interpretação dos resultados obtidos por meio do estabelecimento de “quadros de 

resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as 

informações fornecidas pela análise” (BARDIN, 2010, p. 127).  

A partir das 10 (dez) tabelas elaboradas, acoplamos o quantitativo de questões e 

calculamos os percentuais correspondentes às transformações de registros em cada 

dimensão, construindo outras 10 (dez) tabelas27 semelhantes à Tabela 03, que faz 

referência ao Capítulo I do LD em análise. 

 

Tabela 03: Atividades categorizadas no Capitulo I do LD 

Dimensões da Álgebra 
Transformação de Registros de 

Representação Semiótica Total 
Tratamento Conversão 

Aritmética generalizada 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 
Funcional 00 0,00% 14 15,73% 14 15,73% 
Equações 49 55,06% 26 29,21% 75 84,27% 
Estrutural 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 

Total 49 55,06% 40 44,94% 89 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do livro didático (DANTE, 2010). 

 

Posteriormente, compilamos os dados reminiscentes de todos os capítulos do LD 

(Tabela 04) e concluímos que 58,52% das atividades que mobilizam o objeto 

matemático álgebra, através de tratamentos ou conversões, referem-se à dimensão da 

álgebra como equações; 29,65% classificam-se na dimensão estrutural da álgebra; 

7,72% como aritmética generalizada e apenas 4,11% das atividades faz referência à 

dimensão da álgebra como funcional. 

 

                                                             
27No Apêndice 02 encontra-se as tabelas referentes as atividades categorizadas em todos os capítulos do 
livro didático Tudo é Matemática. 
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Tabela 04: Atividades categorizadas no LD 
 

Dimensões da Álgebra 
Transformação de Registros de 

Representação Semiótica 
 

Total 
Tratamento Conversão 

Aritmética generalizada 38 1,86% 120 5,86% 158 7,72% 
Funcional 37 1,81% 47 2,30% 84 4,11% 
Equações 856 41,82% 342 16,70% 1198 58,52% 
Estrutural 599 29,26% 08 0,39% 607 29,65% 
Total 1530 74,75% 517 25,25% 2047 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do livro didático (DANTE, 2010). 

 

A fim de elucidar as características das atividades propostas, a partir de agora, 

vamos nos deter nas dimensões e nos registros privilegiados, expondo a categorização e 

a análise em cada uma das quatro dimensões da álgebra: equações (Tabela 05), 

estrutural (Tabela 06), aritmética generalizada (Tabela 07) e funcional (Tabela 08). Vale 

ressaltar que no Apêndice 03 encontram-se as informações reminiscentes as Tabelas 05, 

06, 07 e 08, em tabela única. 

Na dimensão da álgebra como equações, as letras assumem a função de 

incógnita e os enunciados solicitam o valor numérico envolvendo a representação 

algébrica por meio de expressões literais ou de conceitos e propriedades matemáticas 

inerentes às representações geométricas, abordando conteúdos próprios do campo da 

álgebra, da geometria, dos números e operações e das grandezas e medidas. Por esses 

motivos, a dimensão equacional é a única dimensão que está presente no decorrer de 

todos os capítulos do livro didático Tudo é Matemática , totalizando 58,52% das 

atividades propostas. 

Vale ressaltar que a resolução de equações é um conteúdo matemático iniciado 

no 7º ano e que existem resultados de pesquisas, como a desenvolvida por Beltrame 

(2009), que evidenciam o número excessivo de problemas propostos nessa dimensão já 

no 7º ano. Para a autora, a abordagem das dimensões da álgebra não ocorre de forma 

igualitária28 devido “a importância atribuída ao uso da variável como termo 

desconhecido (incógnita)” (BELTRAME, 2009, p. 151). 

Dentre as atividades categorizadas na dimensão equacional da álgebra, 

observamos que 27,31% envolvem tratamento no RNm e 14,41% no RAl (Tabela 05). 

Vale ressaltar que os critérios de classificação de uma atividade que envolve tratamento 

                                                             
28 Na referida pesquisa a fundamentação teórica adotada foi o Modelo 3UV (os Três Usos das Variáveis), 
proposto por Ursini et al (2005), que evidencia a álgebra através das distintas utilizações das letras: a letra 
como incógnita, como generalização dos números e como variável funcional. O Modelo 3UV expõe a 
generalização dos números envolvendo a aritmética generalizada e a funcional, de acordo com a 
classificação disposta pelos PCN de Matemática (BELTRAME, 2009). 
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no RNm ou no RAl diferenciam-se pela forma como o RAl é mobilizado na 

determinação das incógnitas. Por exemplo, nas Figuras 51 e 52 há distinção na 

classificação devido ao fato de que na primeira atividade não é necessário operar sobre 

o RAl para determinação das incógnitas, enquanto que na segunda se torna 

imprescindível. 

A atividade exposta na Figura 51 solicita a determinação das incógnitas “ x ” e 

“ y ”, que indicam as medidas de dois ângulos adjacentes e suplementares. No entanto, 

para sua resolução é necessário mobilizar propriedades intrínsecas ao RGe, ou seja, 

conhecimentos relativos a ângulos correspondentes para indicar o valor numérico de 

“ x ” e, em seguida, determinar o valor de “ y ”, a partir da soma de dois ângulos 

adjacentes e suplementares que é 180º. 

Para definir o valor de “ y ” é preciso realizar operações exclusivas ao RNm e, 

por esse motivo, tal atividade foi categorizada como RGeRNm. 

 

Figura 51: Atividade classificada na dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RGeRNm) e tratamento RNm 

 

 
Fonte: Dante (2010, p.151) com resolução do caderno do AlunoE3 – ProfE. 

 

Já a resolução da atividade da Figura 52, que busca definir o valor de ângulos 

alternos, envolve RGeRAl, pois, para determinar o valor da incógnita “ x ”, é 

necessário mobilizar operações sobre letras e números e, nesses casos, optamos por 

evidenciar o RAl. 
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Figura 52: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como equações por meio de 
conversão (RGeRAl) com tratamento no RAl 

 
Fonte: Dante (2010, p. 152). 

 

Devido à proximidade do custo cognitivo empregado nessas duas atividades, 

podemos concluir que 41,72%, (RAl (14,41%) e RNm (27,31%)) das questões do LD na 

DEq restringem-se ao emprego de propriedades operatórias para resolver equações. 

A fim de elucidar o modo como essa dimensão é trabalhada, passamos a analisá-

la segundo os princípios das transformações de registros semióticos. 

 

Tabela 05: Atividades na dimensão da álgebra como equações no LD 

D Registros mobilizados 
Total na 
dimensão 

Porcenta-
gem total 
dimensão 

Porcentagem 
na dimensão 
transforma-

ção 

Porcentagem 
no livro 

Total 
livro 

Porcen
-tagem 

DEq 

RNm 559 46,66 65,30 27,31 

856 41,82 
RAl 295 24,62 34,46 14,41 
RSb 1 0,08 0,12 0,05 
RGe 1 0,08 0,12 0,05 

RGe→RNm 93 7,76 27,19 4,54 

342 16,70 

RLN→RGe→RNm 23 1,92 6,73 1,12 
RLN→RNm 9 0,75 2,63 0,44 

RLN→RAl→RNm 39 3,26 11,40 1,91 
RFg→RNm 2 0,17 0,58 0,10 

RFg→RAl→RNm 1 0,08 0,29 0,05 
RGe→RAl→RNm 16 1,34 4,68 0,78 

RLN→RGe→RAl→RNm 22 1,84 6,43 1,07 
RAl→RNm 2 0,17 0,58 0,10 
RLN→RAl 47 3,92 13,74 2,30 

RLN→RGe→RAl 20 1,67 5,85 0,98 
RGe→RAl 11 0,92 3,22 0,54 
RFg→RAl 1 0,08 0,29 0,05 

RNm→RGe 1 0,08 0,29 0,05 
RAl→RNm→RSb 46 3,84 13,45 2,25 
RAl→RSb→RGe 7 0,58 2,05 0,34 

RNm→RLN 1 0,08 0,29 0,05 
RLN→RGe 1 0,08 0,29 0,05 

Total de atividades do livro 1198 58,52 
Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010). 

 

Ao analisar as conversões propostas na dimensão da álgebra como equação, 

observamos que, assim como ocorreu nos tratamentos, o registro mais enfatizado é o 
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RNm (12,46%). Apesar do baixo índice de conversões (16,70%) nessa dimensão, dos 

dezoito (18) sentidos distintos desse tipo de transformação, nove (09) convergem para o 

RNm (10,11%) e dois (02) partem desse mesmo registro (0,10%); em um (01) ele é 

tomado como registro intermediário (2,25%). 

O segundo registro privilegiado por conversões na dimensão da álgebra como 

equações foi o RGe (9,47%) por meio de problemas propostos na língua natural, que 

são modelados por expressões algébricas e envolvem a representação geométrica ao 

abordar os conceitos de: área, volume, perímetro, diagonal, ângulo, ângulos opostos 

pelo vértice, teorema de Tales, soma de ângulos de regiões poligonais fechadas, 

congruência de figuras planas, Relação de Euler, Teorema de Pitágoras. 

Cabe ressaltar, ainda, que a diferença percentual entre as atividades de 

tratamento (41,82%) e conversão (16,70%) na dimensão da álgebra como equações é 

influenciada pela necessidade de realizar transformações internas a um sistema 

representacional para então determinar o valor da incógnita. Isso se deve ao fato de que 

a maioria das atividades propostas demanda tratamentos e conversões em uma mesma 

questão. Por exemplo, as expostas nas Figuras 51 e 52. 

Após a dimensão equacional, a dimensão da álgebra com maior índice de 

ocorrência é a estrutural, majoritariamente com tratamentos no RAl (Tabela 06), pois, 

das 29,65% das atividades, apenas 0,39% envolvem a transformação de conversão. 

 

Tabela 06: Atividades na dimensão da álgebra como estrutural no LD 

D Registros Mobilizados 
Total na 

Dimensão 

Porcenta-
gem Total 
Dimensão 

Porcentagem 
na Dimensão 
Transforma-

ção 

Porcenta-
gem no 
Livro 

Total 
Livro 

Porcen-
tagem 

DEt 
RAl 599 98,68 100,00 29,26 599 29,26 

RAl→RLN 4 0,66 50,00 0,20 
8 0,39 RLN→RAl 4 0,66 50,00 0,20 

Total de atividades do livro 607 29,65 
Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010). 

 

Contudo, vale ressaltar que esse dado não é “anormal”, pois é característica da 

dimensão estrutural abordar a álgebra como um objeto abstrato priorizando o uso de 

conceitos e propriedades por meio de cálculos algébricos, fatorações, simplificações, 

redução de termos semelhantes e operações matemáticas, o que pode conduzir a um 

percentual menor de conversões. 

No entanto, o quantitativo de conversões é praticamente inexpressivo, tendo em 

vista que, das duas mil e quarenta e sete (2047) atividades propostas no LD e 
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classificadas em uma das dimensões da álgebra, apenas oito (08) requerem conversão 

envolvendo os RAl e RLN, sendo quatro (04) RAl→RLN (Figura 43) e quatro (04) 

RLN→RAl (Figura 45), apesar de o LD conter três encaminhamentos na dimensão 

estrutural que envolvem o RGe, como o modelo da Figura 53. 

 

Figura 53: Atividade categorizada na dimensão da álgebra como estrutural 

 
Fonte: Dante (2010, p. 53). 

 

Na Figura 53, o RGe é empregado para justificar a equivalência de expressões 

algébricas abordadas inicialmente no RAl, apesar de ser recomendado pelos PCN 

(BRASIL, 1998). Entretanto, em nenhum momento, nas sugestões de resolução de todas 

as atividades expostas no LD e nas atividades propostas aos alunos na dimensão 

estrutural, o autor explorou a representação geométrica. 

Isso induz a concluir que tal dimensão é trabalhada com ênfase nos 

monorregistros, isto é, “as transformações mantêm-se em um mesmo sistema de 

representação semiótica” (MORETTI, 2003, p. 150). 

As duas dimensões que foram menos contempladas no LD são: a aritmética 

generalizada e a funcional. Acreditamos que esse fato incida porque nenhuma das duas 

dimensões compõe o conteúdo programático do 8º ano do Ensino Fundamental. 

De acordo com as sugestões apresentadas nos PCN, a DAG29 deve ser 

evidenciada no 6º e 7º anos, pois ela envolve a noção de variável traduzida para uma 

expressão algébrica. Enquanto que DFc está presente no 9º ano, como uma preparação 

para o estudo de funções no Ensino Médio (BRASIL, 1998). 

                                                             
29 Cabe ressaltar que essa dimensão não foi identificada entre os pontos que foram expostos no primeiro 
capítulo do LD denominado Revendo o que aprendemos, que objetiva apresentar uma revisão dos 
conceitos estudados nos anos anteriores. Entretanto, por não termos analisados os demais volumes da 
coleção Tudo é Matemática  não podemos inferir sobre a utilização da dimensão da álgebra como 
aritmética generalizada nos anos precedentes. 
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Em relação à DAG, que enfatiza as generalizações algébricas a partir de 

situações numéricas ou geométricas, o LD apresenta coerentemente atividades que 

demandam tratamentos nos RAl, RGe e RNm, sendo que 13,29% de 24,05% dessas 

atividades já são propostas no RAl (Tabela 07). 

 

Tabela 07: Atividades na dimensão da álgebra como aritmética generalizada no LD 

D Registros Mobilizados 
Total na 

Dimensão 

Porcenta-
gem Total 
Dimensão 

Porcentagem 
na Dimensão 
Transforma-

ção 

Porcenta-
gem no 
Livro 

Total 
Livro 

Porcen-
tagem 

DAG 

RAl 21 13,29 55,26 1,03 
38 1,86 RNm 16 10,13 42,11 0,78 

RGe 1 0,63 2,63 0,05 
RGe→RAl 33 20,89 27,50 1,61 

120 5,86 

RLN→RAl 51 32,28 42,50 2,49 
RLN→RGe→RAl 19 12,03 15,83 0,93 

RAl→RLN 1 0,63 0,83 0,05 
RNm→RAl 11 6,96 9,17 0,54 

RAl→RLN→RNm 5 3,16 4,17 0,24 
Total de atividades do livro 158 7,72 

Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010). 
 

Além disso, na dimensão da álgebra como aritmética generalizada, constatamos 

conversões mobilizando RGe→RAl, RLN↔RAl, RNm→RAl, RAl→RLN→RNm e 

RLN→RGe→RAl, sendo que a maioria dessas atividades, 72,16%, enfatizam como 

registro de chegada o RAl, isso porque essa dimensão preconiza a tradução e 

mobilização da linguagem algébrica a partir de outro sistema representacional. 

Por meio da analise da Tabela 07 é possível concluir que 48,10% das atividades 

classificadas nessa dimensão destacam o RLN, seja como registro de partida, de 

chegada ou intermediário. A maioria das atividades que mobilizam a representação em 

língua natural expõem os conceitos aritméticos de múltiplos, paridade de números 

naturais, antecessor e sucessor dos números. 

O RGe foi destacado por 32,92% das conversões categorizadas na dimensão da 

álgebra como aritmética generalizada. A mobilização de tal registro é ressaltada nos 

conceitos de área, perímetro, altura, diagonal ou volume de uma figura plana ou 

espacial. Tal ênfase acontece pelo fato de o autor abordar os objetos matemáticos 

integrando-os entre si, além de que a Geometria é o segundo campo da Matemática mais 

priorizado nesse LD (BRASIL, 2010). 

Por fim, na dimensão funcional, evidenciamos que as variáveis assumem a 

posição de argumento ou de parâmetro, isto é, ou representa valores no domínio de uma 



97 

função, ou ostenta números como variáveis dependentes e independentes. Além disso, a 

representação gráfica é exclusivamente mobilizada nessa dimensão. 

As atividades que envolvem a dimensão funcional correspondem apenas a 

4,11% do total de questões contempladas no livro didático Tudo é Matemática . No 

entanto, apesar desse baixo índice de manifestação, constatamos que as transformações 

de registros por meio de conversão envolvem nove (09) sentidos distintos e equivalem a 

55,95% das atividades propostas nessa dimensão (Tabela 08). 

 

Tabela 08: Atividades na dimensão da álgebra como funcional no LD 

D Registros Mobilizados 
Total na 

Dimensão 

Porcenta-
gem Total 
Dimensão 

Porcentagem 
na Dimensão 
Transforma-

ção 

Porcentagem 
no Livro 

Total 
Livro 

Porcen-
tagem 

DFc 

RAl 6 7,14 16,22 0,29 
37 1,81 RSb 9 10,71 24,32 0,44 

RNm 22 26,19 59,46 1,07 
RSb→RGr 12 14,29 25,53 0,59 

47 2,30 

RAl→RNm→RSb→RGr 10 11,90 21,28 0,49 
RGe→RAl→RLN 1 1,19 2,13 0,05 

RGr→RSb 11 13,10 23,40 0,54 
RGr→RAl 3 3,57 6,38 0,15 
RGr→RNm 2 2,38 4,26 0,10 
RGe→RAl 2 2,38 4,26 0,10 

RGr→RTb→RAl 1 1,19 2,13 0,05 
RLN→RAl 5 5,95 10,64 0,24 

Total de atividades do livro 84 4,11 
Fonte: De nossa autoria, baseado em Dante (2010). 

 

Ao analisarmos a Tabela 08, verificamos que 46,43% das atividades 

classificadas na DFc partem ou convergem para o RGr, o que confirma essa dimensão 

como estudo de função. 

Contudo, vale ressaltar que, muitas vezes, o trabalho com funções ocorre pela 

localização de pontos no plano cartesiano, geralmente “obtidos por intermédio de 

substituições na expressão matemática correspondente”. Esse fato não permite a 

apreensão global presente no RGr, impossibilitando que “se perceba que modificações 

na equação são responsáveis por modificações no gráfico e vice-versa” (MORETTI, 

2003, p. 150). 

A Figura 54, por exemplo, expõe uma sequência algoritmizada que apresenta a 

conversão RAl→RNm→RSbRGr. No entanto, essa maneira de resolução incide em 

uma codificação de registros, pois, é apresentada por meio de análises pontuais sobre 

cada sistema de representação. 
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Figura 54: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como funcional por meio de 
conversão (RAl→RNm→RSbRGr) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 130). 

 

A conversão é empregada nessa atividade partindo do RAl em direção ao RGr, 

perpassando os RNm e RSb. Além disso, mobiliza-se tratamento no RNm, ao indicar 

valores para “ x ” em busca de determinar o valor de “ y ”, que satisfazem a equação, 

estabelecendo no RSb os pares ordenados que pertencem ao gráfico.  

Vale ressaltar que esse roteiro é muito usual na Educação Básica, no ensino de 

função, envolvendo procedimentos algoritmizados por meio de sequências pontuais não 

apreendendo particularidades inerentes aos registros mobilizados.  

Além disso, a utilização desses encaminhamentos dificulta a conversão 

contrária, ou seja, a que parte do RGr para o RAl. Esse fato foi evidenciado por Mariani 

e Soares (2008) e comprovado no livro didático Tudo é Matemática , uma vez que 

apenas três (03) atividades foram categorizadas com essa conversão, dos dois mil e 

quarenta e sete (2047) subitens classificados. 

Outra característica da dimensão da álgebra como funcional refere-se à relação 

entre as variáveis dependentes e independentes. No entanto, no LD muitas vezes a 

maneira como o autor desenvolve ou sugere como resolução, as atividades não 

priorizam tal dimensão, como por exemplo, a conversão RGe→RAl, pois, se não 

explicitar a fórmula geral que define a variação funcional, tal atividade é classificada na 

dimensão da aritmética generalizada (Figura 55). 
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Figura 55: Atividade que exemplifica a dimensão da álgebra como aritmética generalizada por 
meio de conversão (RGe→RAl) 

 
Fonte: Dante (2010, p. 57). 

 

No entanto, a atividade exposta na Figura 55 seria classificada na dimensão 

funcional da álgebra se, como resposta, fosse apresentada a relação funcional que existe 

entre a variável dependente “ ( )QA x ” e a variável independente “ 29x ”, ou seja, 

2( ) 9QA x x . 

Após a análise do livro didático Tudo é Matemática  vamos descrever a 

apreciação dos cadernos dos alunos, dos professores do 8º ano das escolas públicas de 

Ribeirópolis/SE, no ano de 2010. 

 

 

2.2. ANÁLISE DOS CADERNOS DOS ALUNOS 

 

Os cadernos dos alunos dos professores atuantes no 8º ano do Ensino 

Fundamental das instituições públicas de ensino de Ribeirópolis/SE, no decorrer do ano 

letivo de 2010, foram tomados com instrumento de coleta de dados para essa 

investigação uma vez que concebemos que a pesquisa qualitativa pode se embasar em 

documentos que constituem “qualquer registro escrito que possa ser usado com fonte de 

informação” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 169). 

Assim como ocorreu com o livro didático Tudo é Matemática (LD), a 

investigação sobre os cadernos dos alunos foi organizada de acordo com os princípios 

da análise de conteúdo desenvolvida por Bardin (2010). 

 

 

2.2.1. A PRÉ-ANÁLISE DOS CADERNOS DOS ALUNOS 

 

O acesso aos cadernos de alguns alunos das turmas de 8º ano ocorreu 

concomitantemente aos primeiros contatos com as equipes diretivas das instituições de 

ensino de Ribeirópolis/SE. À época, tínhamos o objetivo de identificar o livro didático 
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adotado na disciplina de Matemática, assim como, a relação dos docentes que 

ministravam as aulas. 

De posse dessas informações, reunimo-nos individualmente com o professor de 

Matemática ou com um membro da coordenação pedagógica da escola. Nesse encontro, 

realizamos uma breve exposição sobre os objetivos e os encaminhamentos 

metodológicos da pesquisa, além de solicitarmos a permissão para o desenvolvimento 

da investigação e o auxílio para realizar a coleta de dados, que inicialmente consistiu na 

reprodução de ao menos três (03) cadernos com os registros das aulas de Matemática. 

A fim de seguir os preceitos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

organizamos termos de consentimento que foram assinados pela direção de cada escola 

(Apêndice 04), pelo professor da disciplina de Matemática do 8º ano do Ensino 

Fundamental no decorrer de 2010 (Apêndice 05), bem como pelos responsáveis legais 

dos alunos que cederam os seus registros de aula para serem reproduzidos (Apêndice 

06). 

Cabe ressaltar, que foram os professores de Matemática ou o membro da 

coordenação pedagógica das escolas que sugeriram quais os alunos cederiam seus 

cadernos para serem fotocopiados. Como mencionamos anteriormente essa coleta de 

dados ocorreu ao final do ano letivo, num período em que os alunos já se encontravam 

de férias, tendo a pesquisadora de ir até a residência da maioria desses discentes em 

busca desse material. 

Sendo assim, com apoio da comunidade escolar, obtivemos e fotocopiamos, na 

íntegra três (03) cadernos distintos dos professores A, B, E, F, G e H. Do ProfC só foi 

possível fotocopiar os registros das aulas de um (01) aluno, pois a classe era composta 

por alunos de povoados, ficando a pesquisadora impossibilitada de coletar esses 

documentos. E, do ProfD foram fotocopiados seis (06) cadernos de discentes distintos, 

pois esse docente era o único que lecionava em duas turmas do 8º ano no mesmo 

colégio da rede municipal, sendo uma no turno matutino e outra no vespertino. 

Ao reproduzir os vinte e cinco (25) cadernos estabelecemos e identificamos uma 

codificação para cada um dos oito (08) professores participantes da pesquisa. Conforme 

mencionamos na introdução desse trabalho, atribuindo letras maiúsculas do alfabeto 

latino, ou seja, ProfA, ProfB, ..., ProfH e AlunoA1, AlunoA2, AlunoA3, AlunoB1, 

AlunoB2, AlunoB3,...., AlunoH1, AlunoH2, AlunoH3 para cada um dos três alunos de 

cada professor, respectivamente. 
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2.2.2. A APRECIAÇÃO DOS CADERNOS DOS ALUNOS 

 

Ao iniciar a exploração desse material30, estabelecemos uma comparação entre 

os registros dos cadernos de cada professor e os encaminhamentos propostos pelo LD. 

Sendo assim, partindo dos indicadores utilizados durante a análise do LD, identificamos 

nos cadernos fotocopiados as atividades presentes no LD, que foram privilegiadas pelos 

docentes, bem como as problematizações e atividades distintas às propostas pelo LD 

adotado na turma. 

Desse modo, assinalamos em um exemplar do LD todos os encaminhamentos e 

atividades que cada professor contemplou ao trabalhar com pelo menos uma das quatro 

dimensões da álgebra, no decorrer do ano letivo. 

No que se refere à introdução dos conteúdos, concluímos que os cadernos dos 

alunos dos professores contêm registros de exemplos extraídos de algumas das 

problematizações iniciais ou de atividades propostas no LD. No entanto, constatamos 

que alguns professores restringem as abordagens e possibilidades de resolução de 

determinadas problematizações. 

A título de exemplificação, selecionamos o conteúdo matemático denominado 

pelo autor do LD como Polinômios, contemplado no Capítulo V – Cálculo Algébrico – 

que foi trabalhado e registrado nos cadernos dos alunos de todos os docentes. 

De acordo com a proposta do LD, são mobilizados conhecimentos geométricos e 

algébricos (Figura 56), uma vez que o conceito de área total é empregado como um 

ponto de apoio para a compreensão de polinômios, que se refere à soma algébrica de 

monômios. 

Após essa problematização inicial, o autor do LD restringe a tipificação dos 

polinômios a uma abordagem algébrica e, como foi destacado anteriormente, não consta 

nenhuma atividade que solicite ao aluno mobilizar o RGe na resolução de atividades 

envolvendo a DEt, que é a dimensão contemplada por esse conteúdo matemático. 

 

                                                             
30 Cabe ressaltar que apesar de a pré-análise dos cadernos dos alunos ter ocorrido concomitantemente com 
a pré-análise do LD as demais fases, ou seja, a exploração e o tratamento, a inferência e a interpretação 
dos resultados dos cadernos dos alunos foram realizadas após a conclusão da investigação sobre o LD. 
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Figura 56: Procedimentos de introdução dos Polinômios no livro didático Tudo é Matemática 

Fonte: Dante (2010, p. 93). 
 

Ao observarmos os cadernos dos alunos dos professores, constatamos que o 

ProfA foi o único a solicitar que os alunos manipulassem o RGe, anotando nos cadernos 

as relações de área total da figura geométrica que possui lados definidos por expressões 

literais dadas na mesma unidade de comprimento. 

Além disso, o ProfA ampliou os encaminhamentos propostos pelos autor do LD 

ao destacar também o conceito geométrico de perímetro para abordar o conteúdo 

Polinômios, como mostra a Figura 57. 
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Figura 57: Procedimentos de introdução dos Polinômios do ProfA 

 
Fonte: Caderno do AlunoA3 – ProfA. 

 

Já os ProfB, ProfD, ProfE, ProfF, ProfG e ProfH optaram por solicitar que os 

alunos registrassem breve definição sobre o conceito de polinômios e suas tipificações, 

seguido por exemplos, como retrata a Figura 58 e Figura 59. 
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Figura 58: Procedimentos de introdução dos Polinômios ProfH 

 
Fonte: Caderno do AlunoH3 – ProfH. 

 

Diferentemente de todos os professores, que buscaram explicitar a tipificação, 

exemplificando no RAl cada um dos casos especiais dos polinômios, a saber: monômio, 

binômio, trinômio e polinômio, o ProfG optou em definir também no RLN cada uma 

dessas tipificações, como segue na Figura 59. 
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Figura 59: Procedimentos de introdução dos Polinômios ProfG 

 
Fonte: Caderno do AlunoG1 – ProfG. 

 

Já o caderno do único aluno do ProfC não contém definições sobre o tema, uma 

vez que, após enunciar o nome do conteúdo a ser trabalhado, ou seja, Polinômios, 

imediatamente são registradas atividades e suas respectivas resoluções propostas aos 

discentes. 
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Cabe ressaltar que não acompanhamos a exposição oral de tais professores e 

reconhecemos que apenas a análise dos registros dos cadernos dos alunos não fornece 

elementos para inferirmos se os docentes trabalham ou não com outros registros além 

do RAl e/ou RLN ao iniciar a abordagem do conteúdo matemático polinômios. 

No entanto, não podemos deixar de destacar que o fato de constar definições e 

enunciados nos cadernos de seis (06) dos oito (08) professores pode revelar que tais 

representações são mais relevantes que a geométrica, apesar de o LD contemplar o RGe 

e todos os alunos possuírem um exemplar desse livro. 

Ao verificar o quantitativo de atividades propostas pelos docentes, que envolvem 

a escrita literal em pelo menos uma das quatro dimensões da álgebra (Tabela 09), 

optamos por manter os mesmos critérios definidos na análise do LD, inclusive 

considerando itens e subitens. 

Conforme os dados da Tabela 09, cinco (05) dos oito (08) professores (ProfB, 

ProfC, ProfD, ProfG e ProfH) trabalharam entre 296 e 368 atividades que mobilizam a 

escrita literal, enquanto que os ProfF, ProfA e ProfE, 416, 518 e 581 atividades, 

respectivamente, sendo que, no livro didático Tudo é Matemática  constam 2047 

atividades. 

 

Tabela 09: Atividades categorizadas nos cadernos dos alunos de cada professor 

 
ProfA ProfB ProfC ProfD ProfE ProfF ProfG ProfH 

Total 518 368 300 319 581 416 325 296 
Fonte: De nossa autoria, baseado nos cadernos dos alunos. 

 

A partir dessa quantificação, passamos a analisar individualmente cada atividade 

e, por meio de uma comparação com as questões já categorizadas no LD, averiguamos a 

origem dos encaminhamentos desenvolvidos pelos professores. 

 

 

2.2.3. O TRATAMENTO, A INFERÊNCIA E A INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS DOS CADERNOS DOS ALUNOS 

 

Em conformidade com o número de atividades propostas pelos professores 

(Tabela 09), realizamos a terceira e última fase da análise de conteúdo (BARDIN, 2010) 

por meio da interpretação das informações em relação às dimensões da álgebra (Tabela 

10 e Gráfico 01). 
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Tabela 10: Dimensões abordadas nos cadernos dos alunos de cada professor31 

D. ProfA % ProfB % ProfC % ProfD % ProfE % ProfF % ProfG % ProfH % 

DAG 4,63 13,04 1,33 5,96 7,75 11,06 1,85 2,36 
DFc 0,58 1,36 1,00 0,00 0,69 1,68 0,00 11,82 
DEq 54,63 59,29 53,33 26,96 43,37 32,45 49,85 25,00 
DEt 40,15 26,36 44,33 67,08 48,19 54,81 48,31 60,81 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fonte: De nossa autoria, baseado nos cadernos dos alunos. 

 

Por meio da análise da Tabela 10, é possível concluir que os professores B, A, C 

e G corroboram com a proposta do LD, que enfatiza atividades na DEq no 8º ano do 

Ensino Fundamental, tendo em vista que seus encaminhamentos didáticos contemplam 

respectivamente 59,29%, 54,63%, 53,33% e 49,85%, atividades que assumem a letra 

como incógnita. Por sua vez, os professores D, H, F e E evidenciam quantitativamente 

atividades na DEt. 

No entanto, apesar de percebermos uma variação em relação à dimensão mais 

trabalhada pelos professores, cabe destacar que, com exceção do ProfB, todos os demais 

propõem mais de 40% de atividades na DEt, sendo que o ProfD e o ProfH ultrapassam o 

índice de 60%. 

Por outro lado, as dimensões menos enfatizadas por esses docentes são a DAG e 

a DFc. Isso porque, no 8º ano do Ensino Fundamental, constam poucos conteúdos da 

matemática escolar diretamente vinculados a tais dimensões. A DAG é evidenciada no 

7º ano, por exemplo, ao abordar o conteúdo Expressões Algébricas, no qual são 

utilizadas letras para representar números desconhecidos. A DFc, no 9º ano e no Ensino 

Médio, ao trabalhar com funções polinomiais do 1º e do 2º graus, exponenciais, 

logarítmicas, trigonométricas, entre outras. 

Sendo assim, identificamos que apenas o ProfB e o ProfF destinam mais de 11% 

das atividades a DAG, enquanto, os ProfC, ProfG e ProfH não propõem 3%. 

Já na DFc, constatamos que o ProfD e o ProfG não desenvolvem nenhuma 

atividade. Os professores A, B, C, E e F não ultrapassam o índice de 2%, enquanto que 

o ProfH destaca-se por trabalhar mais de 11% de atividades na DFc. 

Ao expor os percentuais das atividades desenvolvidas pelos professores, 

contidas nos cadernos dos alunos (Tabela 10) sob a forma de um gráfico (Gráfico 01), 

                                                             
31 No Apêndice 07 encontra-se a tabela referente à distribuição das atividades dos cadernos dos alunos de 
todos os professores, privilegiando tratamentos e conversões. 
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confirmamos que nenhum dos professores trabalhou homogeneamente as quatro 

dimensões da álgebra. 

 

Gráfico 01: Dimensões abordadas nos cadernos dos alunos de cada professor 
Dimensões abordadas nos cadernos dos alunos de cada professor 
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Fonte: De nossa autoria, baseado nos cadernos dos alunos. 
 

No que tange as representações semióticas, constatamos que todos os 

professores privilegiaram as atividades que enfatizam tratamentos de registros (Tabela 

11), tendo em vista que mais de 67% das atividades de todos os docentes referem-se a 

transformações internas às representações. 

 

Tabela 11: Transformações Semióticas categorizadas nos cadernos dos alunos dos professores 

TRANSFORMAÇÕES 
SEMIÓTICAS 

ProfA 
% 

ProfB 
% 

ProfC 
% 

ProfD 
% 

ProfE 
% 

ProfF 
% 

ProfG 
% 

ProfH 
% 

TRATAMENTO 77.99 67,39 77,65 85,58 80,91 82,46 86,13 84,47 
CONVERSÃO 22,01 32,61 22,35 14,42 19,09 17,54 13,87 15,53 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: De nossa autoria baseado nos cadernos dos alunos. 

 

Diante desse quantitativo, observamos que os alunos do 8º ano de 

Ribeirópolis/SE podem entender que o sucesso e, consequentemente, a aprendizagem 

em Matemática, ocorre por meio da realização desse tipo de atividade, ou seja, como 

ressalta Silva (2005, p. 14): “o sucesso para a maioria dos alunos em Matemática se dá 

em atividades com monorregistros, o que nos causa estranheza, pois, a compreensão em 

Matemática está intimamente relacionada à capacidade que o aluno desenvolve na 

mudança de registros”. 
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Guzmán ainda revela que estudos realizados a partir de protocolos dos alunos 

evidenciam que as respostas dos estudantes: 

 

[...] são, em geral, em monorregistros. Ou seja, são dadas em um 
único registro sem coordenar explicitamente dois ou mais. As 
respostas são no registro no qual é gerado a pergunta, ou recorre ao 
registro algébrico, muitas vezes privilegiadas nas salas de aula 
(GUZMÁN R., 1998, p. 19, tradução nossa32). 

 

Na perspectiva de apresentar alguns entendimentos sobre as dimensões da 

álgebra e os registros de representação semiótica mobilizados por professores de 

Matemática das escolas públicas de Ribeirópolis/SE, que lecionavam em turmas do 8º 

ano, do Ensino Fundamental, no ano letivo de 2010, realizamos entrevistas 

semiestruturadas. Desse modo, no capítulo seguinte estão expostas as análises dessas 

entrevistas. 

 

                                                             
32 Um anális de las respuestas de los estudiantes revela que son, em general, monorregistros. Es decir, 
están dadas em um solo registro, sin coordenar explicitamente dos o más. Las respuestas se quedan em el 
registro em el cual está planteada la pergunta, o recurren al registro algebraico, com frecuencia 
privilegiado em las clases (Guzmán R., 1998, p. 5). 
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CAPÍTULO III: A EDUCAÇÃO ALGÉBRICA NO 8º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL DE RIBEIRÓPOLIS/SE 

 

Com o intuito de descrever o entendimento dos docentes do 8º ano do Ensino 

Fundamental em relação à educação algébrica, no que tange as dimensões da álgebra e 

os registros de representação semiótica mobilizados, para então obter subsídios para 

confrontar os resultados determinados no capítulo anterior, realizamos entrevistas 

semiestruturadas. 

Considerando que nesse instrumento de coleta de dados “não há a imposição de 

uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base 

nas informações que ele detém, (...) fluirão de maneira notável e autêntica” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 2007, p. 33-34). 

Para tanto, apesar de reconhecermos o perfil dos docentes participantes da 

pesquisa, que atuam em distintas escolas da rede municipal e estadual, ministrando 

aulas em diversas turmas e, consequentemente, com a necessidade de coordenar as 

ações pedagógicas em todos esses locais, buscamos realizar entrevistas em grupo33 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2007). Aferimos que este tipo de atividade contribui para a 

participação individual de cada entrevistado e torna o ambiente mais familiar, 

favorecendo a realização do debate entre os participantes a partir das questões 

propostas. 

A entrevista semiestruturada “se desenrola a partir de um esquema básico, 

porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias 

adaptações” (LÜDKE; ANDRÉ, 2007, p. 34). Por esse motivo, compomos o roteiro34 da 

entrevista a partir de dados formulados na categorização do LD e de dezesseis (16) 

atividades extraídas do próprio LD que contemplam as quatro dimensões da álgebra e a 

coordenação de registros de representação semiótica. 

Embasados nos pressupostos teóricos dos registros de representação semiótica 

que investiga as potencialidades de cada sistema representacional na atividade 

matemática, optamos por adaptar o roteiro supracitado a uma apresentação composta 

                                                             
33 Em nosso entendimento, entrevista em grupo é quando se realiza com mais de um entrevistado, 
vislumbrando que os componentes do grupo relatem suas histórias e experiências, de modo a 
complementar suas opiniões de maneira conjunta. 
34 O roteiro da entrevista encontra-se no Apêndice 09. 
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por doze (12) slides35 e, ao realizar as entrevistas contamos com um projetor multimídia 

e um notebook. Quando os encontros envolviam mais de um professor, a exposição era 

realizada com apoio do projetor, caso contrário, exibíamos a apresentação no notebook. 

Cabe destacar que, antes da concretização das entrevistas, as questões e os slides 

foram readequados a partir do desenvolvimento e análise de um teste-piloto efetivado 

com um participante voluntário36. 

Desse modo, durante os primeiros dias de março de 2012, realizamos visitas às 

instituições de ensino onde os docentes ministram aula para agendar as entrevistas, pois 

pretendíamos contatar, concomitantemente, com o maior número possível de 

professores a fim de determinarmos interseções de dias e horários disponíveis para a 

realização de encontros coletivos, caso os entrevistados manifestassem aprovação em 

emitir seus entendimentos frente a outros colegas. 

Nessa ocasião, constatamos que os professores demonstraram interesse para 

participar da entrevista e não se opuseram em realizá-la de modo coletivo, revelando 

espontaneamente os possíveis dias e horários vagos. No entanto, como já havíamos 

previsto, o tempo disponível pelos docentes impediu que reuníssemos simultaneamente 

mais de dois professores, sendo que quatro (04) deles foram entrevistados 

individualmente (Quadro 11). 

 

Quadro 11: Participantes, data, local e duração das entrevistas 

Participantes Data Horário 
de início 

Tempo de 
duração Local 

ProfA e ProfG 12/03/2012 17h 24min 2h 37min 
Laboratório de Informática – 

Colégio “W” 

ProfB e ProfD 14/03/2012 15h 52min 1h 38min 
Laboratório de Informática – 

Colégio “W” 

ProfE  19/03/2012 13h 15min 0h 44min 
Laboratório de Informática – 

Colégio “X” 

ProfC 19/03/2012 14h 43min 0h 39min 
Laboratório de Informática – 

Colégio “V” 

ProfH 20/03/2012 15h 33min 0h 50min 
Sala dos Professores – Colégio 

“Z” 

ProfF 22/03/2012 18h 03min 0h 45min 
Laboratório de Informática – 

Colégio “Y” 
Fonte: Dados coletados durante o processo de realização das entrevistas. 

 

                                                             
35 A apresentação de slides exibida durante as entrevistas encontra-se no Apêndice 10. 
36 Clésia Maria dos Santos Lapa, professora da Educação Básica na rede municipal de ensino das cidades 
de Campo do Brito/SE e Macambira/SE, mestranda em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – 
NPGECIMA/UFS. 
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Como é possível observar no Quadro 11, as entrevistas ocorreram não 

necessariamente nas instituições de ensino onde os professores participantes da pesquisa 

ministram aula. Cabe ressaltar ainda que, além do entrevistador, cada encontro contou 

com a presença de um observador externo37 que registrou anotações no decorrer das 

entrevistas e responsabilizou-se pelo gerenciamento dos três (03) gravadores de áudio 

utilizados nas mesmas. 

Por meio das entrevistas foi possível identificar entendimentos dos professores 

em relação ao ensino de Matemática na Educação Básica em Ribeirópolis/SE como, por 

exemplo: avaliação do LD adotado em todas as escolas, estratégias didáticas e 

metodológicas empregadas por esses professores, processo de aprendizagem dos alunos. 

Sendo assim, as análises que seguem buscam revelar aspectos que nos auxiliam a 

responder as indagações dessa pesquisa. 

 

 

3.1. O ENTENDIMENTO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO AOS 

SEUS ENCAMINHAMENTOS DIDÁTICOS 

 

Um dos fatos que causou certo estranhamento em relação ao universo de nossa 

investigação foi que todas as escolas da rede pública municipal e estadual de 

Ribeirópolis/SE optaram por adotar a mesma coleção de livros didáticos de Matemática 

dos anos finais do Ensino Fundamental nas duas últimas avaliações trienais do PNLD, a 

saber, em 2007 e 2010. 

De acordo com a fala dos professores, essa estratégia foi implementada no 

intuito de permitir a redistribuição entre as escolas do livro adotado, caso fosse 

necessário: 

 

A escolha é por escola, mas a gente aqui em Ribeirópolis, por uma 
questão de facilitar a comunicação entre as escolas, de troca de 
livros, a gente reuniu todos os professores, entenda não é, porque 
claro que as escolas são autônomas, pode escolher outro, a gente 
tentou fazer com que todas as escolas escolhessem esse. (ProfG38) 

 

                                                             
37 A mesma aluna matriculada no Núcleo de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 
– NPGECIMA/UFS que se participou do teste-piloto. 
38 O destaque em negrito que aparece nas citações dos docentes refere-se à similaridade entre os 
comentários feitos no decorrer do texto pela pesquisadora e a fala dos entrevistados. 
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No entanto, um docente ressaltou que os professores realizaram avaliações 

anteriores à reunião que homologou a escolha final: 

 

[...] cada escola fez uma prévia antes, cada um já foi para lá sabendo 
o que a escola tinha decidido, que quando chegou lá, acharam por bem 
que todas as escolas adotassem o mesmo, porque se faltasse em uma, 
pegaria em outra. (ProfB) 

 

Além disso, alguns professores afirmaram que, dentre os livros didáticos 

analisados, esse possuía uma linguagem acessível e variada em termos de 

representações, favorecendo o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

 

Pela linguagem fácil, explicativa, os exercícios trazem uma 
linguagem que transmite melhor para nós professores e para os 
próprios alunos. [...] as ilustrações geométricas em alguns exercícios 
[...] como, por exemplo, na álgebra no caso da álgebra ele traz um 
triângulo retângulo para calcular perímetro, área, o problema é mais 
isso. (ProfH) 

 

Cabe ressaltar ainda, que alguns professores apontaram outras características 

positivas em relação às atividades propostas na coleção Tudo é Matemática: 

 

[...] os exercícios, não são tão mecânicos, como os que a gente 
estudava antigamente, já faz o aluno pensar mais um pouco. E outros 
aplicam somente a fórmula, aquela fórmula e pronto. Algumas 
questões dele, dessa coleção aí, esse ano eu já peguei de 5ª a 8ª eu 
estou observando ele, ela faz o aluno pensar primeiro de forma ele vai 
aplicar aquilo ali, eu acho válido. (ProfD) 

[...] os exercícios, no meu ponto de vista eram menos clássicos, saía 
daqueles exercícios mais clássicos e caía mais puxando mesmo para 
uma matemática mais bem elaborada, uma coisa assim “mais difícil”, 
um pouquinho mais difícil [...]. (ProfA) 

A questão de trazer muitas situações problemas, ele também é bem 
ilustrativo e a forma dele expor o conteúdo é uma forma mais 
simples do que outros livros de Matemática. (ProfE) 

 

Diante dos relatos dos docentes, ainda constatamos que os professores 

empregaram outros recursos didáticos além do LD somente quando os alunos 

demonstraram dificuldades em compreender o conteúdo e as atividades propostas: 

 

E eu, particularmente, pensava assim que eu dosaria durante o curso, 
eu dosaria a maneira de colocar aqueles exercícios, se eles 
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acompanhassem perfeito, se não, aí eu entraria com outros 
recursos. (ProfA) 

[...] uso o livro porque a gente tem, não adianta elaborar um monte de 
coisa, que a gente não tem nem tempo, nem condição de fazer isso 
tudo. Com o material que a gente tem do livro didático trago outras 
questões que são bem simples. (ProfD) 

 

Ao mesmo tempo, o ProfG revelou reconhecer que não há livro didático que seja 

completo e, por esse motivo, ressaltou que os docentes não devem ficar limitados ao 

que está posto no LD. 

 

Por melhor que seja o livro, se a pessoa ficar limitado só a ele é como 
se fosse assim algo engessado, aquela coisa muito burocrática e aí tem 
que buscar informações, primeiro porque nenhum livro é completo, o 
nosso conhecimento ele não foi tirado de um livro didático apenas, 
passa vários anos estudando, e aí tem informações a mais que a gente 
tem que passar para os alunos. (ProfG) 

 

No decorrer da análise dos cadernos dos alunos dos professores que ministraram 

aula no 8º ano em Ribeirópolis/SE, constatamos que nenhum professor trabalhou com 

todas as atividades dispostas no LD. Sendo assim, passamos a buscar os principais 

indícios das motivações pessoais desses docentes ao selecionar as atividades que 

enfatizavam o desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Nessa perspectiva, verificamos que os professores adotaram critérios 

diversificados ao selecionar as atividades, a saber: consideraram o nível de dificuldade 

das atividades, pois adotaram as que envolvem conhecimentos elementares; excluíram 

as que se embasavam na repetição de formas de resolução; e, preferiram selecionar 

problemas contextualizados. 

Em relação ao nível de dificuldade das atividades os docentes, selecionaram as 

que eles consideravam mais elementares: 

 

Têm questões que realmente são muito difíceis, então eu não uso 
esse item ou essa questão. Então, o primeiro critério é o da turma. Eu 
percebo o entendimento da turma e sempre vou utilizando aqueles 
exercícios que eu vejo que eles têm como, se não fizerem ele todo 
certinho, mas eles começam e com a minha ajuda e conseguem 
terminar. Agora aqueles que eu vejo assim que está num nível 
muito alto, muito além do da turma, é excluído, não passo de jeito 
nenhum. (ProfB) 

[...] alguns exercícios estão com um nível um pouco forte e aí a 
gente faz um nivelamento, de acordo com a classe a gente procura 
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facilitar mais os exercícios e às vezes até se dedicar um pouquinho 
mais usando as próprias regras, que o próprio livro didático traz. 
(ProfF) 

[...] Por que são muitas questões, muitas vezes com muitos itens e 
as questões que tem muitos inclusive normalmente são para 
treinamento [...] aí eu priorizo mais pegar uma ou outra questão de 
treinamento e ir diretamente às questões de aplicação, meu tempo que 
eu gasto com esse livro nos exercícios são aquelas questões que tem 
uma aplicação. Primeiro a gente vai ter que ler, interpretar o problema 
e aí sim buscar soluções. [...] Eu procuro não repetir as questões, 
assim se uma questão trabalha uma ideia e tiver outra com a 
mesma ideia eu já excluo aquela [...], evito essas questões mais de 
treinamentos. (ProfG) 

[...] O livro às vezes ele permite que a gente trabalhe com métodos 
bastante simples, já que o aluno ele é muito exigente, ele gosta das 
coisas muito fáceis. [...] a gente muda os exercícios só para os mais 
fáceis de Dante para colocar para eles. E deixa os exercícios mais 
difíceis até que eles venham a ter um equilíbrio, se não houver 
equilíbrio aí eles ficam só com os mais fáceis. (ProfF) 

Eu sempre diversifico, os exercícios que eu marco, é como eu falei 
nesse instante, eu coloco os exercícios mais para treinar mesmo e 
exercício para pensar também. (ProfH) 

 

Ao tomar como elemento de seleção das atividades o grau de complexidade, o 

ProfG optou por aquelas que mobilizaram poucas representações e eram mais rápidas de 

serem solucionadas pelos alunos. Desse modo, evidenciamos que esse docente 

privilegia tratamento. 

 

Muitas vezes, na verdade por achar que ele já sabe ou por achar que 
seja difícil a gente fica pulando, sai de determinados conteúdos e aí 
sim por sair a gente acaba dificultando, porque fica fácil é para gente 
eles respondem rápido, a teoria para mim ficou simples. Mas, será 
que foi agradável o entendimento para o aluno? Será que se eu fosse 
de uma forma mais concreta, mostrando a figura, analisando ponto a 
ponto, e aí sim depois dele estar por dentro daquela figura, no caso o 
quadrilátero, aí sim eu iria agora passar para parte algébrica. (ProfG) 

 

Outro fator de seleção de questões foi o elevado quantitativo de atividades 

presentes no LD que empregavam o mesmo método de resolução em vários subitens, o 

que conduziu os docentes a escolherem algumas questões e alguns subitens: 

 

Eu vou separando pelo nível de dificuldade das questões, porque ele 
também traz questões assim, de níveis diferentes, uma questão mais 
simples, outras bem mais complicadas [...]. Agora eu nunca pego o 
exercício completo, porque também são muitas questões. (ProfD) 
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Eu nunca passo para os alunos todos os exercícios de jeito nenhum, 
acho que a parte de matemática, matemática pura (modo como se 
refere à DEt) mesmo é muita. [...] tem questões que tem vários 
itens, aí eu estabeleço até os itens, para não ter um monte de itens 
tudo igual, aí eu já seleciono os itens mais diferentes. (ProfB, grifo 
nosso39) 

 

Em outro momento da entrevista, o ProfG destacou a importância de trabalhar 

em sala de aula com outras atividades que não estão presentes no LD, considerando, por 

exemplo, modelos de questões advindos de provas e exames de rendimento, como a 

PROVA BRASIL40 e as Olimpíadas de Matemática41. 

 

Trabalhar sem repetições e sem exageros, porque tem que acrescentar 
outras questões, tem que trabalhar questões da SBM, preparando 
para Olimpíadas, nós temos a PROVA BRASIL, tem que preparar 
os alunos e se não tentar direcionar algumas questões, para esse estilo 
de prova e agente se deter a resolver tudo aí, não dá tempo. Tem que 
trabalhar, sei lá, 50% daqui, pegar as questões mais interessantes e os 
outros 50% tem que buscar nesses materiais que hoje são obrigatórios 
para gente. (ProfG) 

 

No entanto, o ProfG entrou em contrariedade, uma vez que, ao analisar os 

cadernos de seus alunos, constatamos que foram trabalhadas em sala de aula apenas oito 

(08) atividades diferentes das expostas no livro didático Tudo é Matemática , durante 

todo o ano letivo de 2010. 

Além disso, identificamos outra divergência no seu depoimento em relação a sua 

prática docente, pois, afirmou que não utilizou as atividades da revisão cumulativa do 

LD, porque os alunos seguem o conteúdo e o “modelo” do professor, uma vez que essas 

questões englobam conceitos estudados anteriormente: 

 

[...] eles estão condicionados a fazer exercícios baseados na nossa 
explicação, até se você passar uma questão de um assunto e 

                                                             
39 O termo grifo nosso é evidenciado nas citações dos docentes toda vez que apontar algum 
esclarecimento as palavras ou as frases dos entrevistados. 
40 Avaliação para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), objetivando avaliar a qualidade do ensino oferecido 
pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. 
Disponível em:< http://provabrasil.inep.gov.br>. 
41 A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto criado para 
estimular o estudo da Matemática entre alunos e professores de todo o país. Promovida pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT) e pelo Ministério da Educação (MEC), é realizada pelo Instituto Nacional de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA) com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). 
Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADada_Brasileira_de_Matem%C3%A1tica_das_Escolas_P%
C3%BAblicas>. 

http://provabrasil.inep.gov.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Ci%C3%AAncia,_Tecnologia_e_Inova%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Ci%C3%AAncia,_Tecnologia_e_Inova%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Matem%C3%A1tica_Pura_e_Aplicada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Matem%C3%A1tica_Pura_e_Aplicada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Brasileira_de_Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADada_Brasileira_de_Matem%C3%A1tica_das_Escolas_P%C3%BAblicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADada_Brasileira_de_Matem%C3%A1tica_das_Escolas_P%C3%BAblicas
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perguntar de outro aí eles ficam se matando, forçando para 
conseguir por aquele critério que foi explicado. (ProfG) 

 

Por outro lado, constatamos nas falas dos professores D e E coerência em 

relação ao uso de atividades distintas ao LD em sua prática docente, visto que foram 

dois dos docentes que mais desenvolveram atividades extras às propostas pelo livro 

didático. 

 

Sempre passo uma questão diferente, um desafiozinho, uma 
questão mais bem elaborada. Eles já estão habituados com isso. 
(ProfD) 

São repetitivos, mas também tem alguns que são diferenciados. Mas 
assim, a parte de exercícios eu não sigo apenas desse livro eu 
sempre trago de outros. (ProfE) 

 

Mesmo considerando o elevado quantitativo de questões presentes no LD e a 

possibilidade de propor outras atividades além das que estão indicadas nesse livro texto, 

como foi evidenciado anteriormente, o ProfC ressaltou a necessidade do LD apresentar 

questões e subitens que sirvam como “modelo” para os alunos. 

 

Veja bem, em alguns momentos ele me parece ser bastante objetivo 
em outros aspectos não. Talvez até se o livro colocasse uma série de 
questões resolvidas em matemática para os alunos observar essas 
soluções, não que ele vá decorar o conhecimento, mas para ele 
mentalizar um pouco mais. (ProfC) 

 

Outra característica desse livro didático, segundo os professores, refere-se à 

maneira como foi organizada a sequência de conteúdos. Destacamos que, para o autor 

do LD unir os campos da matemática, ele está privilegiando diferentes representações. 

Dito de outro modo, está promovendo conversão de registros de representação 

semiótica. 

Na opinião dos docentes A e G, foi necessário reorganizar a ordenação dos 

objetos matemáticos em estudo no 8º ano, de modo a agrupar os temas relacionados ao 

desenvolvimento do pensamento algébrico em um único momento, principalmente no 

que tange a dimensão estrutural. 

 

[...] você trabalha expressões algébricas, depois você trabalha 
figuras geométricas, aí quando você vai passar lá para cálculo 
algébrico você já perdeu o fio da meada. [...] Tanto é que, 
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principalmente na 7ª série eu tenho que fazer alguns pacotes aí, 
alguns para alinhavar. [...] eu vejo que o livro didático ele dá um 
condicionamento pontual, de cada assunto, ele não alinhava tudo, não 
consegue fazer uma ponte entre esses conhecimentos ou não dá essa 
oportunidade. (ProfA) 

[...] eu saindo do 3 eu vou direto para o 5. [...] Eu vou 1, 2, 3; o 1 é 
só a revisão, não faz parte dos conteúdos. Aí 2, 3, aí depois o 5 e o 6. 
Aí terminando o 5 e o 6 geralmente é o fim do 1º semestre, aí quando 
eu volto o 2º semestre eu volto para falar de figuras geométricas, para 
falar de ângulos, triângulos, quadriláteros42. (ProfG) 

 

No entanto, alguns professores revelam reconhecer que o ensino seccionado por 

campos da matemática, tais como álgebra, geometria e aritmética, não favorece a 

aprendizagem dos alunos, pois ocorre de maneira fragmentada. O ProfA, por exemplo, 

citou a necessidade de reorganizar a ordem dos objetos matemáticos no 8º ano. No 

entanto, afirmou que: 

 

[...] o conhecimento matemático está muito empacotado, ele está 
muito empacotadinho, ele vem os pacotinhos, gráficos, equações 
algébricas, aí ela tá falando aqui desse monte de registros, tudo isso aí 
são formas, exposição que você pode lançar mão de, você está 
falando, por exemplo, vamos colocar os números quadrados perfeitos, 
a sequência de números quadrados perfeitos, e eu vou falar isso dentro 
de uma sétima série, meu receio, é que quando, por exemplo, eu passo 
do geométrico, eu até arrisco registro tabular, mas nessa equação pode 
passar de um registro, para um registro gráfico, nesse caso então não é 
ser exposto, é como ele vai ser exposto, o aluno tem conhecimento 
fracionado, são pacotinhos que as escolas estão dando para os 
alunos e eu creio que ele não tem essa disposição, para assimilar, para 
entender, o mesmo fato [...] você colocou o gráfico ele já olha para o 
gráfico, ele se perdeu, ele não consegue assimilar, aquele que escreve 
o gráfico discreto com aquele registro simbólico, seria a mesma coisa 
quando se trata dos números quadrados perfeitos, seria a mesma coisa 
de uma representação geométrica, ou seja, sai do geométrico, pode 
passar para o simbólico, os pares ordenados, pode está em um gráfico, 
se quiser colocar no gráfico discreto. A única dificuldade está nele 
pensar nesses três, nessas quatro formas de representações. 
(ProfA) 

 

Já o ProfF afirmou que é possível seguir a ordem dos capítulos expostos no LD, 

uma vez que, entende que atualmente o formato do LD e a disposição dos capítulos 

propiciam a aprendizagem dos discentes. 

 

                                                             
42 A sequência numérica aqui apresentada refere-se aos capítulos do LD no momento da entrevista em 
que foi exposto o 3º slide (Ver Apêndice 10). 
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Claro, os livros do Dante não os antigos, os modernos agora ele vem 
com incentivos, ele vem com essas novas ideias, ele já traz 
exatamente o que o aluno está necessitando aprender, ele já vem 
com as exigências com as normas atuais para que não haja 
divergências como havia no passado. Muitas vezes o professor pegava 
o livro pulava capítulos para poder acertar o livro. Hoje dá para você 
pegar o livro do 1º ao último capítulo sem nenhum problema, 
porque ele já vem preparado para isso. (ProfF) 

 

Contudo, a partir dos recortes expostos anteriormente, o ideário dos professores 

sobre o porquê da sequência de conteúdos exposta no LD revelou que alguns docentes 

desconhecem a perspectiva de integrar diferentes campos da matemática, bem como, a 

mobilização de distintos registros, promovendo a conversão. 

 

Eu acredito que a intenção do autor ali é realmente quebrar a 
sequencia, eu acho que é para não ficar muito maçante e assim está 
falando de expressões algébricas, aí para, para falar de figuras 
geométricas e depois volta a tocar no mesmo assunto, porque aquele 
capítulo 3 e o 5 eles poderiam ser um capítulo só. [...] O próprio 6 
equações e sistemas com o 10. Na realidade nada que é ensinado ali 
no 7, 8 e 9 está preparando para o 10. É apenas o que? Para digamos 
não desanimar o aluno. (ProfG) 

Ao invés dele concentrar tudo num capítulo só ele ter colocado de 
forma mais espalhada durante o ano fica mais fácil para o aluno, 
para ele não se encher muito daquilo [...]. Talvez ele queira 
demonstrar também que a álgebra na Matemática, ela pode ser usada 
em diversos conteúdos, a álgebra está sempre ligada aos vários 
conteúdos. (ProfB) 

 

A falta de clareza dos professores frente à conexão dos campos da matemática 

no que tange a exposição dos conteúdos é perceptível, visto que os docentes 

reconhecem as potencialidades das atividades da revisão cumulativa do LD, que são 

caracterizadas exatamente pela interligação dos campos da matemática e, 

consequentemente, da conversão de registros de representação semiótica, como 

mencionou o mesmo ProfB: 

 

Na verdade na revisão cumulativa tem mais situações problemas 
interessantes para o aluno [...] não é só do conteúdo que a gente tá 
dando, é da matemática geral [...]. Esse ano eu já vou fazer um 
pouco diferente, tem uma parte que é a álgebra pura (modo como se 
refere a DEt), aí eu vou fazer uma mesclagem. Essas revisões 
cumulativas vão ser mais trabalhadas do que eu trabalhei no ano 
passado, pois aí tem além da álgebra outras situações. (ProfB, grifo 
nosso) 
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Acaba instigando a curiosidade deles. Mas, eu já fiz a tentativa o 
ano passado em algumas, para que eles fizessem em casa e depois 
tirássemos dúvidas e poucos, muito poucos mesmo, conseguiram 
responder. E olhe que eu selecionei aquelas que estavam mais 
adequadas ao conteúdo que a gente viu, na forma como eu trabalhei. 
Mesmo assim muitos não conseguiram. Eu acho que elas são muito 
complexas. (ProfE) 

 

Diante do exposto, passamos agora a analisar alguns entendimentos dos docentes 

em relação à ênfase e às estratégias empregadas para a educação algébrica no 8º ano do 

Ensino Fundamental. 

 

 

3.2. O ENTENDIMENTO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO ÀS 

DIMENSÕES DA ÁLGEBRA 

 

Para identificarmos o entendimento dos docentes em relação às quatro 

dimensões da álgebra, procuramos, inicialmente, desvendar os objetos matemáticos que 

os professores consideravam imprescindíveis de serem trabalhados no 8º ano do Ensino 

Fundamental. Para tanto, organizamos o Quadro 12 com trechos das entrevistas que 

apontam tais evidências: 

 

Quadro 12: Conteúdos matemáticos imprescindíveis no 8º ano do Ensino Fundamental 
Prof RECORTES DAS FALAS DOS ENTREVISTADOS 

ProfC 

[...] uma noção dos produtos notáveis, fatoração. Eu acho fundamental. Porque, por 
exemplo, você utiliza muito isso nas séries seguintes (8ª série, 1º ano). Tem gente que 
já tem conteúdos específicos que não trabalha, mas esses que acabei de citar não vai 
cursar nem no 1º grau, porque dando aula de sistema de equações com duas retas e 
produtos notáveis que envolvem noções fundamentais, até para séries seguintes. 

ProfG 

[...] a 7ª série é sobrecarregada, é um ano por excelência digamos para estudar a 
álgebra. Onde são dadas expressões algébricas mais a fundo, estudar os polinômios, 
os casos mais particulares das expressões, aí tem polinômios em várias, em todas as 
áreas, soma, subtração, as operações de um modo geral a parte dos produtos 
notáveis, tudo tá aí na 7ª série. Acho que é muito assunto de álgebra para um ano só. 
Ao contrário de outros assuntos que vem digamos se repetindo desde a 5ª série. Esse 
assunto não, ele é concentrado na 7ª, por isso essa concentração durante um ano de 
um tópico só. [...] como a prioridade da 7ª série é, independente do assunto que é 
tratado, seja da área de aritmética ou até mesmo da área da geometria mas eles 
priorizam aqui as resoluções que envolvam os conhecimentos de álgebra. [...] 
Essa aí é a ferramenta básica, o aluno ele precisa ter o conhecimento estrutural, saber 
desenvolver, resolver as expressões, para poder aí, caminhar para os outros passos, 
sem esse conhecimento estrutural ele não vai ter condições de desenvolver, ir para 
aqueles outros problemas e solucionar e que generaliza. 

ProfH 
[...] é o cálculo algébrico mesmo. O cálculo algébrico como ele já traz aqui no livro 
relacionado, assim, com a geometria. 
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Continuação do Quadro 12 

ProfB 

Fica difícil de a gente dizer que não vai trabalhar com a álgebra de jeito nenhum, vai 
ensinar ao aluno só a pensar e raciocinar e não escrever matematicamente, a gente, 
como professor de Matemática, não pode fazer isso, ou pelo menos não deve poder até 
pode, mas eu acho que não deve. [...] os alunos do oitavo ano precisam saber ler 
matemática, interpretar matemática e resolver os cálculos algébricos. 

ProfA 

Eu já tinha uma visão a respeito da 7ª série, que é a série mais complicada para você 
aprender, assim, justamente pelo fato de que o aluno que chega na 7ª série, ele não 
tem, ele não tem, ele não consegue se expressar algebricamente. Ele não consegue 
expressar fatos algebricamente [...].No 8º ano ele tem que saber alguma coisa 
estrutural, é um mal necessário [...] a estrutura que é uma estrutura seca sem muita 
vida. 

ProfE 

[...]  quando a gente trabalha a geometria uma certa forma também é preciso através da 
álgebra para resolver algumas situações. Mesmo envolvendo outros assuntos a 
álgebra se faz importante e essencial. [...] tudo está relacionado também com a 
álgebra. Tem conteúdos que se relacionam muito bem e isso também é importante 
para o aluno desenvolver essa estratégia. [...] Aquela parte de produtos notáveis, 
porque a partir da 7ª série o aluno vai precisar disso até o 3º ano ou até mais. 

ProfD 

Não adianta, todo mundo trabalha isso (referindo a DEt). Você vai passar para o seu 
aluno que há um conteúdo importante, aí você passa para um aluno seu, para ele não 
ter dificuldades depois, porque todo mundo passa. Não tem como você dizer, não vou 
passar isso. (grifo nosso) 

Fonte: Dados coletados durante as entrevistas com os professores. 
 

De acordo com os relatos, observamos que a maioria dos professores prioriza a 

dimensão estrutural da álgebra. Esse fato corrobora os dados obtidos por meio da 

análise dos cadernos de quatro docentes, a saber, ProfD, ProfE, ProfF e ProfH. No 

entanto, contraria a evidência exposta nos cadernos dos discentes dos ProfA, ProfB, 

ProfC e ProfG, uma vez que esses professores privilegiaram quantitativamente 

atividades relacionadas à dimensão da álgebra como equações. 

Provavelmente, os encaminhamentos didáticos dos professores A, B, C, e G são 

influenciados pelo quantitativo de atividades propostas no livro didático Tudo é 

Matemática, pois, como mencionamos no capítulo anterior, a dimensão da álgebra 

destacada no LD é a equacional. 

 



122 

Figura 60: Percentual de atividades do LD em cada dimensão da álgebra 

 
Fonte: Slide exposto no decorrer das entrevistas com os professores. 
 

Apesar de, no decorrer das entrevistas, não termos exposto os percentuais de 

cada dimensão trabalhada por cada um dos oito docentes que participaram deste estudo, 

constatamos que um dos professores que ressaltou a DEt nos cadernos dos alunos 

reconheceu a incompatibilidade de suas escolhas didáticas e a proposta do LD, pois, ao 

analisar o slide (Figura 60), afirmou: 

 

Eu acho que o valor da equacional está muito alto. Ela poderia 
trocar esse valor pela estrutural que é o que a gente usa mais. 
Nessa troca ela ficaria perfeita. (ProfF) 

 

Entre os argumentos dos docentes que privilegiaram a DEq, observamos que os 

conteúdos matemáticos abordados na DEt são tomados como elementos de preparação 

para os discentes que necessariamente darão continuidade a seus estudos na área de 

matemática, por meio da matemática formal. 

 

Usar só uma (referindo-se a um sistema representacional único), só se 
a pessoa quiser só a álgebra ou se o professor quiser levar o aluno a 
escrever a matemática formal. Como no caso assim um aluno que 
seja expert, que queira seguir, acho que seria vantagem, no mais eu 
acho que usar sempre mais de uma, para o aluno acho que facilitaria 
mais [...]. Por exemplo, qualquer aluno que vá seguir a área de 
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matemática ou áreas afins, precisa saber isso aí, então, a gente não 
pode tirar isso, porque aí eu estou tirando do meu aluno à 
oportunidade dele se preparar melhor para ir para essa área, 
então, isso que é importante, claro que quanto mais a gente procurar 
formas de tornar mais fácil do aluno querer aprender, melhor. (ProfB, 
grifo nosso) 

 

Em outro momento da entrevista, o próprio ProfB assinalou que as atividades 

desta dimensão, que mobilizam exclusivamente tratamentos no RAl, são mais fáceis, 

pois, ao analisar o slide (Figura 61), apontou: 

 

A 2 é aquela atividade, assim, que o aluno resolve se aprendeu o 
básico da álgebra, para resolver questões em torno de variáveis. 
(ProfB) 

 

Figura 61: Atividades classificadas na dimensão da álgebra como estrutural 

 
Fonte: Slide exposto no decorrer das entrevistas com os professores. 

 

O ProfH também evidenciou que a atividade 2 da Figura 61 é mais simples: 

 

A atividade 2 é mais fácil para ele desenvolver. [...] Eu acho que o 
aluno se adapta melhor a atividade 2, por que é substituição e 
cálculos. (ProfH) 

 

Já segundo o ProfC, não é “agradável” desenvolver atividades que enfatizam 

exclusivamente tratamento na DEt, pois quando a expressão algébrica já está “pronta”, 

basta o aluno resolvê-la sem ao menos interpretar o problema e realizar a conversão: 
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Se você colocar a 2 dessa forma como está, não é agradável. Pelo 
menos na atividade 1 tem uma leitura, tem um entendimento, tem 
uma formação do que é equação. Na 2 não, já está tudo prontinho. 
(ProfC) 

 

No entanto, o ProfE destacou que a DEq também pode receber um enfoque 

algorítmico, que, ao nosso entender, restringe-se a tratamentos ou conversões reduzidas 

a codificações, quando relatou que: 

 

[...] aplicar vários algoritmos para encontrar o valor da incógnita 
se torna mais uma coisa mecânica do que essa atividade que envolve 
o cálculo algébrico. (ProfE) 

 

A avaliação dos professores B, H, C e E evidenciou que esses docentes 

reconhecem que atividades de tratamento são mais elementares que as de conversão e 

podem ser empregadas tanto na DEq quanto na DEt. Essa ideia vem ao encontro da 

proposta defendida por Duval (2003), que valoriza atividades de conversão. Contudo, 

ao analisarmos as transformações propostas nos encaminhamentos didáticos dos 

docentes, independentemente da dimensão, observamos que as conversões são 

superadas pelos tratamentos, como demonstram os dados expostos no Gráfico 02: 

 

Gráfico 02: Transformações Semióticas categorizadas nos cadernos dos alunos dos professores 

Transformações Semióticas categorizadas nos cadernos dos alunos dos 
professores
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Fonte: De nossa autoria baseado nos cadernos dos alunos. 
 

Esses índices obtidos por meio da análise das atividades propostas nos cadernos 

dos discentes do 8º ano são corroborados pelos encaminhamentos empregados no LD, 

uma vez que, mesmo expondo a utilização de distintos registros para introduzir os 
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conceitos referentes à educação algébrica, como por exemplo, a atividade 3 (Figura 61) 

nas sugestões de resolução, são aplicados apenas tratamentos, mais especificadamente, 

no RAl. Apesar de alguns professores ressaltarem que a composição e decomposição de 

determinadas expressões algébricas pode ocorrer por meio da mobilização de 

representações geométricas: 

 

Do geométrico para mostrar o algébrico com certeza é importante. 
Faz mais sentido para o aluno [...]. Sempre eu digo o quadrado, 
quando eu digo n² eu gosto sempre de mostrar isso geometricamente, 
se refere aí o quadrado de lado n, o quadrado e a área do quadrado 
sempre eu gosto de usar isso. (ProfB) 

[...] Você deve diversificar o que você colocou anteriormente para ele 
entender exatamente nessa equação específica o que é um quadrado da 
soma. Mostrar que nós temos várias formas o que é um quadrado 
da soma e não apenas memorizar aquela fórmula padrão que 
existe, mas mostrar geometricamente. Certamente ele vai ter 
dificuldades nesse entendimento, mas mostrando geometricamente o 
porquê que acontece isso e a situação aí embaixo também o quadrado 
da soma será o produto dos termos iguais. (ProfC) 

Aí é importante para mostrar que não é uma fórmula qualquer, 
não é qualquer coisa que joga, tem que justificar, aí a figura 
(representação geométrica) dá uma justificativa a fórmula. (ProfD, 
grifo nosso) 

Não só resolver uma equação ao quadrado, por desenvolver, mas para 
que eles percebam a dinâmica que está acontecendo, resolver por 
resolver, os alunos nunca vão entender a lógica do que ocorre ali no 
quadrado da soma de dois números, então, aí tem que usar o 
estrutural, tem, é necessário, mas a gente sabe que tem várias 
formas (referindo-se a utilização de vários sistemas 
representacionais), e que esteja mostrando a eles que aquilo ali, chega 
a um resultado, tem uma lógica e ele deve tá se acostumando a isso 
para que se perca até menos tempo na resolução. (ProfG, grifo nosso) 

 

No entanto, ao analisarmos os cadernos dos alunos desses professores, 

observamos que, mesmo ressaltando a importância em utilizar o RGe, nenhum docente 

solicitou tal representação ao trabalhar com “Produtos Notáveis”, como evidenciam as 

atividades apresentadas no Quadro 13, que segue: 
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Quadro 13: Encaminhamentos dos professores ao trabalhar com Produtos Notáveis 
Prof ENCAMINHAMENTOS SOBRE PRODUTOS NOTÁVEIS 

ProfC 

 

ProfD 

 

ProfG 

Quadrado da diferença de dois termos: (a-b)² 

 
Fonte: Subsídios coletados nos cadernos dos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

 

A partir dos registros de aula dos professores, é possível verificar as orientações 

didáticas adotadas em suas práticas docentes ao introduzir o conteúdo da Matemática 

escolar denominado Produtos Notáveis. Por exemplo, os ProfC, ProfA, ProfF e ProfH 

privilegiaram o padrão algébrico para demonstração do Quadrado da soma de dois 

termos, enquanto que os ProfD e ProfE, além do registro algébrico, utilizam o registro 

em língua natural para definir esse padrão, como mostra o Cubo de uma soma indicada:  

(a+ b)³ (Quadro 13). O ProfG propõe atividades aos discentes sem indicar definições e 

exemplificações, como ao recomendar questões sobre Quadrado da diferença de dois 
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termos: (a-b)². Nos cadernos dos alunos do ProfB, não há registro de definições, 

exemplos e atividades sobre o assunto em destaque. 

Outra divergência verificada entre os depoimentos dos docentes e os 

encaminhamentos adotados em sala de aula refere-se à introdução do conceito de 

Polinômios (Figura 56), uma vez que apenas o ProfA solicitou que os alunos 

mobilizassem o RGe, como exposto anteriormente (Figura 57). O ProfG optou em 

definir no RLN e exemplificar no RAl as distintas tipificações desse objeto matemático 

(Figura 59). Enquanto os professores B, D, E, F e H exemplificaram unicamente no RAl 

cada uma das nomenclaturas empregadas aos Polinômios (Figura 58). O ProfC propôs 

somente atividades aos discentes, sem expor definições e exemplificações sobre o tema 

em estudo. 

Um dos indícios que pode explicar a ênfase dada à utilização do RAl pode estar 

vinculado às dificuldades que os alunos apresentam ao desenvolver atividades 

envolvendo diferentes registros de representação, como afirmou o ProfE: 

 

Eu utilizo mais a representação algébrica, mas também se faz 
importante essa forma do autor de trazer geometricamente, mais 
sinceramente eu aplico a forma algébrica, a gente desenvolve junto 
aquele processo. Mais também se torna importante essa representação 
de forma geométrica, que ali ele traz dois quadrados e dois retângulos, 
o que também já ajudo o aluno a diferenciar quadrados e retângulo. 
Quadrados os lados são todos iguais e retângulos os lados opostos são 
iguais. Mais assim, no eu entender, isso se torna mais complicado 
para o aluno entender do que na forma algébrica. (ProfE, grifo 
nosso) 

 

Mesmo considerando a importância em empregar o RGe como elemento de 

apoio para justificar os tratamentos no RAl, o ProfB afirmou que os alunos apresentam 

um maior nível de compreensão quando são utilizadas apenas substituições numéricas.  

Esse fato é evidenciado na relevância atribuída ao registro numérico, seja pelos altos 

índices detectados na análise do LD (42,99%), seja nos cadernos dos discentes (o 

segundo registro mais enfatizado, ficando atrás apenas do RAl). 

 

Pelo menos assim, quando eu dei essa fórmula para eles, eles 
perceberem mais claramente quando eu substituí e fiz o gráfico 
(construção geométrica) da fórmula e eles perceberam que 
realmente dava aquilo. Do registro algébrico para o numérico, fiz 
a conversão, aí clareou mais, mais até, do que o geométrico. (ProfB, 
grifo nosso) 
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Eu acho que tem que usar os dois (registros), tanto a questão dos 
quatro números e também usar com letras e a figura geométrica 
que muitas vezes não trazem os valores, eles tem que estar habituados 
com os dois métodos para que eles não tenham dificuldades quando 
ocorrer à falta de um deles. (ProfF, grifo nosso) 

 

Frente aos relatos dos professores, identificamos, inicialmente, que a prioridade 

do 8º ano consiste em abordar conteúdos matemáticos referentes à dimensão estrutural 

da álgebra, como mencionamos anteriormente. No entanto, após apresentarmos nas 

entrevistas os slides com atividades extraídas do LD sobre cada uma das quatro 

dimensões da álgebra, constatamos que eles reconheceram que, além da dimensão 

estrutural, também trabalharam muitas atividades na dimensão equacional, como 

exposto no Quadro 14: 

 

Quadro 14: Dimensões da álgebra mobilizadas no 8º ano do Ensino Fundamental 
Prof RECORTES DAS FALAS DOS ENTREVISTADOS 

ProfD 

A funcional é muito pouco no Fundamental. Muito pouca questão. Uma questão ou 
outra. A maioria é equacional e estrutural. E a versão mais generalizada é só na 
introdução para mostrar o que ele está vendo, mais não tem uma questão mais bem 
elaborada. [...] A gente termina privilegiando a parte equacional. Sinceramente (...) 
a gente é levado inconscientemente, e volta a trabalhar a equacional (...) eu estou 
trabalhando muito com elas, por que já como eu uso as questões do livro. 

ProfH 
A generalizada e a equacional. A estrutural também. Que aqui você tem que reduzir 
a expressão a sua forma mais simples. [...] A mais utilizada seria a equacional [...] 
em segundo lugar a estrutural. 

ProfE 

A que eu utilizo mais é a estrutural. [...] eu trabalhei todas elas. Mas, como eu já falei 
a que eu mais enfatizo é a estrutural. [...] a equacional está trabalhando muito com a 
álgebra [...] desde o 7º ano a gente já trabalha com isso. No 9º a mesma coisa. Então 
não é tão necessário que aqui no 8º ano se utilizasse tanto. 

ProfG 

A 7ª série é sobrecarregada, é um ano por excelência digamos para estudar a álgebra. 
Onde é dado expressões algébricas mais a fundo, estudar os polinômios, os casos 
mais particulares das expressões, aí tem polinômios em várias, em todas as áreas, 
soma, subtração, as operações de um modo geral a parte dos produtos notáveis, tudo tá 
aí na 7ª série.[...] Precisa ter uma visão [...] do uso das letras para representar 
números eles já se preocupam logo, diga logo qual é o número que eu quero substituir 
(referindo-se a DEq). (grifo nosso) 

ProfA 
A dimensão estrutural é um mal necessário. É o que ProfG está falando, é uma 
propriedade estrutural, é um mal necessário, a equacional, um outro conceito, uma 
linguagem matemática um pouco mais apurada. 

ProfB 

No caso a equacional está mais no 7º ano, a estrutural está no 8º ano, a aritmética 
generalizada a partir do 7º ano, acho que no 5º e no 6º também e a funcional eu 
uso mais no Ensino Médio. [...] Na 7ª série a gente trabalha equações e sistemas e a 
gente resolve algebricamente, depois manda eles fazerem a verificação, eles entendem 
melhor o que é que significa (referindo-se a DEq). (grifo nosso) 

ProfF 
No 8º ano muitas vezes utiliza a equacional, que é muito importante, a estrutural e a 
funcional também.[...] Eu acho que a equacional é muito, mas a estrutural que é o 
que a gente usa mais. 
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Continuação do Quadro 14 

ProfC 

Importante é o aluno saber trabalhar com sistemas de equações (referindo-se a 
DEq), não o sistema simplesmente por ser um sistema, mas dá um sentido. Você pode 
pegar uma questão contextualizada e trabalhar um sistema e você pode fazer 
produtos notáveis (referindo-se a DEt), que no cálculo algébrico é fundamental as 
séries posteriores. Fazendo isso, produtos notáveis, fatoração e a questão de sistema 
também. (grifo nosso) 

Fonte: Dados coletados durante as entrevistas com os professores. 
 

Diante das declarações expostas no Quadro 14, é perceptível a ênfase atribuída 

às dimensões equacional e estrutural da álgebra. Os docentes ressaltam ainda que a 

dimensão da aritmética generalizada é trabalhada, principalmente, nos 6º e 7º anos na 

introdução dos objetos matemáticos. E a dimensão funcional da álgebra, no Ensino 

Médio. 

Ao analisarmos a dimensão equacional em específico, observamos que os 

professores identificaram que muitas dessas atividades envolvem conceitos 

geométricos, o que é um aspecto positivo sob o ponto de vista de Duval (2003), pois 

permitem mobilizar mais de um sistema representacional em uma atividade matemática. 

No entanto, equivocadamente, os docentes vincularam o quantitativo de 

atividades na DEq envolvendo o RGe e o RAl à atividades de generalização de 

conceitos. Dito de outro modo, eles consideram que tais atividades são vinculadas à 

DAG. 

 

[...] trabalhando com os lados de figuras geométricas eu coloco um 
lado com expressão. Melhor do que você colocar um número a gente 
quer trabalhar a questão de quais são os possíveis valores? Para eles 
entenderem [...] generalizar o conhecimento, que eles tenham o 
conhecimento do fato, sem necessariamente estar vendo ali números, 
na verdade sem os resultados numéricos. E também é trabalhar com 
valores numéricos, mais a prioridade é você conhecer a equação, 
conhecer a expressão de um modo geral, você saber trabalhar com 
ela. (ProfG) 

É, eu acho que eu creio mesmo que é essa tentativa mesmo de forçar o 
aluno, forçar o aluno e talvez o professor a pender mais para o lado 
mais da generalização dos problemas [...] fugir um pouco daquele 
resultado numérico. [...] Mas, eu acho que é a tentativa de colocar ou 
induzir alunos e professores mais a generalizar conceitos. (ProfA) 

 

Além disso, segundo os professores G, A e H, atividades centradas em conceitos 

geométricos envolvendo o RAl não mobiliza tratamento no RNm 
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No entanto, de acordo com nossa análise, esse fato não procede, pois, 

geralmente, essas atividades restringem-se à DEq, que visa justamente determinar o 

valor numérico da incógnita. E, como mencionamos anteriormente, tal resolução ocorre 

por meio de mobilizações cognitivas muito próximas, que requerem apenas operações 

elementares sobre letras e números, envolvendo o campo dos números racionais e 

suscitando equívocos por parte dos alunos. 

Esse fato foi corroborado pelo depoimento do ProfB, ao analisar o slide exposto 

na Figura 62: 

 

Eu acho assim, quando o aluno entendeu direitinho aquela propriedade 
do paralelogramo, a dificuldade aí vai ser eles resolverem essa 
fração, entendeu, e aí ele já tem que ter outro conhecimento além da 
equação.[...] colocando a figura aí é só se ele tiver dificuldade 
realmente para o cálculo algébrico. (ProfB) 

 

Figura 62: Atividades classificadas na dimensão da álgebra como equações 
 

 
Fonte: Slide exposto no decorrer das entrevistas com os professores. 

 

Frente às limitações dos alunos, alguns professores revelam que selecionam 

atividades com tratamentos mais elementares, como mencionado pelo ProfB: 

 

Essas aí (referindo-se aos itens a e b da Q. 17) são as menos 
trabalhadas. Numa prova geralmente se eu passar uma equação, eu 
passo a mais simples assim, a mais óbvia de se resolver já que o 
assunto aí, não é equação, o assunto aí é Quadriláteros e 
Circunferências [...]. Quando eu passo, eu passo bem simples a 
equação. (ProfB, grifo nosso) 
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No entanto, cabe ressaltar que, apesar das dificuldades intrínsecas, a resolução 

de atividades na DEq o ProfH revelou explicitamente que esta é a dimensão que 

contempla atividades menos complexas se comparada às outras três: 

 

A que os alunos mais se adaptam eu acho que é a equacional. Eu 
acho que eles têm uma facilidade, pelo que eu sinto é equacional. 
(ProfH) 

 

Além das dimensões da álgebra como equação e como estrutura, os docentes 

explicitaram entendimentos em relação à DAG e à DFc, destacando o ano escolar em 

que tais dimensões são mais trabalhadas, sendo que a DAG é evidenciada no 6º e 7º 

ano, do Ensino Fundamental e a DFc no Ensino Médio, como evidenciado 

anteriormente: 

 

[...] isso daí é mais numa 5ª série [...] você tem uma sequência de 
números e daí você quer descobrir um padrão daqueles. Tem 
aquela sequência, a sequência dos números triangulares 1, 3, 6, 10 . 
[...] do registro geométrico ele já embarcaria ali pelo registro 
algébrico, para ele chegar no registro algébrico. (ProfA) 

E a generalizada é mais para dá introdução do assunto. (ProfD) 

Por exemplo, na 6ª série antes de dizer, dele mostrar as fórmulas das 
diagonais de um polígono ele faz, ele dá sugestões como se fosse 
assim uma modelagem matemática, fazer o aluno ir descobrindo do 
quadrilátero, do pentágono, do hexágono para depois chegar no ponto 
determinado. Isso acontece também com a soma dos ângulos internos 
de um triângulo, que primeiro ele também dá sugestões ali de 
atividades. (ProfB) 

 

Os professores H, A, F e G ainda apontaram que reconhecem as potencialidades 

da DAG, pois atividades nessa dimensão podem ser um ponto inicial para a DFc: 

 

Importantíssima. Esse tipo de atividade é importante porque vai ter 
conhecimento com uma variável. Claro, ele vai um, um, como é que 
se diz aqui? É uma situação, uma expressão, ele vai usar uma letra, 
uma variável, um número desconhecido para formular a expressão 
matemática, uma sentença matemática. (ProfH) 

É possível... 40% é de um valor, mas,... quando vai pegar questões que 
envolva conhecimento de áreas, encontra a dimensão para área, para 
cada valor você atribui a variável ou as variáveis, você vai ter 
dimensões do retângulo, e aquelas dimensões vão lhe dá uma área, até 
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para eles perceberem que a medida que vão aumentado o valor e as 
dimensões, a área de um retângulo. [...] Com a porcentagem, você 
consegue mostrar, que a própria porcentagem vai dá o próprio gráfico, 
dela também é uma reta, se for trabalhar a porcentagem, assim, do 
jeito que está ali. (ProfG) 

[...] como eu vou representar 40%, o que é 40%, e o aluno ele não se 
dá conta do que é 40%, aí você pergunta para ele assim, quanto é 40% 
de 200? Aí eles respondem 80. Como é que você calculou isso aí? Ele 
escreveu 40% ou 0,4 de “n” você remete de um caso particular, 
quanto é 40% de 200? Como calcular 40% de 200? Multiplicando 0,4 
ou 40% de uma quantidade? Então, parece aí uma questão 
funcional, está caindo para a funcional, está dando valores, 
atribuindo valores. (ProfA) 

No caso aí dos polígonos, eu tenho trabalhado muito as diagonais 
muitas vezes a relação entre os vértices e as arestas. E na parte 
funcional gráfica também, a gente pode colocar quando usa a fórmula 
da diagonal que ( 3)

2

n n  também dá para colocar na funcional. 

(ProfF) 
 

As evidências apontadas pelos professores de Matemática de Ribeirópolis/SE 

corroboram as propostas dos PCN, segundo as quais “os alunos podem, por exemplo, 

estabelecer como varia o perímetro (ou a área) de um quadrado, em função da medida 

de seu lado; determinar a expressão algébrica que representa a variação, assim como 

esboçar o gráfico cartesiano que representa essa variação” (BRASIL, 1998, p. 118). 

Na DFc, os professores destacaram a possibilidade de modelar fenômenos da 

realidade: 

 

Olha, eu sou, eu acho que sou muito mais adepto do estilo, acho que 
da funcional. É você pegar a questão contextualizada, trabalhar 
sempre estabelecendo um contexto diário. Eu acho que a funcional 
ela é mais eficaz, eu acho. Talvez, não. Causa um entendimento 
maior, alguma uma coisa mais atraente do que você jogar para o aluno 
só uma expressão por si só. (ProfC) 

Assim, tinha que deixar claro para determinar o que esse “n” está 
representando. Pode ser litros de gasolina ou qualquer outra 
situação. Então tem que se deixar claro isso e depois iam atribuindo 
valores para ver aonde vai se chegar. [...] Não é tão simples mais que 
pode sim, isso é possível. (ProfE) 

 

Diante das afirmações assumidas pelos professores de Matemática que atuaram 

no 8º ano do Ensino Fundamental na rede pública de ensino de Ribeirópolis/SE no 

decorrer de 2010, constatamos que estes docentes reconhecem as características das 
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quatro dimensões da álgebra. Contudo, privilegiam a DEq e a DEt. Além disso, 

entendem que a DAG é empregada na introdução dos objetos matemáticos, 

principalmente, nos 6º e 7º anos, enquanto que a DFc faz parte do conteúdo 

programático para o Ensino Médio. 

 

 

3.3. O ENTENDIMENTO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO AOS 

REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO MOBILIZADOS 

 

Frente aos entendimentos dos docentes em relação às dimensões da álgebra, 

passamos a analisar os registros de representação e as transformações semióticas 

adotadas para trabalhar a educação algébrica no 8º ano do Ensino Fundamental. 

Nessa perspectiva, constatamos que os professores de Matemática assinalaram 

que reconhecem que a mobilização de distintas representações semióticas para o mesmo 

objeto matemático contribui para a apreensão cognitiva do aluno. Além disso, ao 

enfatizarem a conversão RALRGe, demonstraram que identificam a possibilidade de 

associar os conteúdos do campo da álgebra aos conceitos geométricos. 

 

Eu acho que é bem interessante mostrar pelo menos dois registros 
para que eles vejam que tem mais de um caminho. Que eles podem 
ver a atividade deles. Pelo menos para ver se conseguem entender 
melhor. [...], por exemplo, a soma dos quadrados, aí a gente coloca lá, 
(a+b)², quando a gente coloca, quando faz a conversão para o 
registro geométrico, entendeu? Conversão, no Ensino Médio, aí os 
alunos percebem melhor do que só (a+b)² na representação 
algébrica. Então quer dizer, em muitos casos, sempre que possível, se 
a gente usar as duas, fica mais fácil. (ProfB, grifo nosso) 

A princípio, eles se sentem mais à vontade, não que eles entendam 
logo, entendeu, eles se sentem mais à vontade a partir de quando eles 
conseguem, eles conseguem realmente associar que a figura 
(representação geométrica), conseguem converter naquilo provando. 
Não que ao mostrar uma relação geométrica fique logo claro não, a 
dificuldade ainda é grande. Mas é que quando eles conseguem 
associar a parte geométrica, que alguns estão visualizando ali, 
com a algébrica, aí a eles se sentem mais a vontade. (ProfG, grifo 
nosso) 

Ah! Sim. Para que haja um esclarecimento maior o conteúdo você 
aborda em vários aspectos (referindo-se aos distintos sistemas 
representacionais) além dos algébricos. Eu acho que é o melhor de 
tudo, acho que se torna aquela coisa mais interessante para que ele 
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possa até ouvir, senão não faz sentido você falar nada. (ProfC, grifo 
nosso) 

Eu acho que tem que usar os dois (de acordo com nosso entendimento 
são três sistemas semióticos distintos e não dois), tanto a questão dos 
números e também usar com letras, como a figura geométrica que 
muitas vezes não trazem os valores, eles têm que estar habituados 
com os dois métodos para que eles não tenham dificuldade quando 
ocorrer à falta de um deles. (ProfF, grifo nosso) 

 

Os entendimentos dos professores do 8º ano do Ensino Fundamental das escolas 

públicas de Ribeirópolis/SE corroboram com o pensamento de Duval (2003, p. 16), 

pois, para esse autor “(...) é a atividade de conversão que, ao contrário, aparece como 

atividade de transformação representacional fundamental, aquela que conduz aos 

mecanismos subjacentes à compreensão”. No entanto, não se devem privilegiar 

conversões simplesmente alternando o registro de partida e de chegada. 

Outro fator evidenciado pelos docentes é que, de acordo com as propostas atuais 

da Educação Matemática, as atividades expostas no LD são proporcionadas por meio do 

emprego de distintas representações, uma vez que estas já estão dispostas em avaliações 

nacionais de desempenho dos estudantes em diferentes níveis de ensino. 

 

Eu venho observando, tanto nas provas da SBM como o próprio 
ensino médio agora com o ENEM, a gente não pode trabalhar 
questões assim muito concentradas, tem que estar aberta a analisar as 
situações e as representações geométricas. As questões não são mais 
aquela coisa assim: perguntas diretas com respostas diretas. [...]. 
E porque não uma questão que é de álgebra, mas que está falando 
de uma figura geométrica, aproveitar a oportunidade, inclusive, não só 
usar a figura como também aprofundar o conhecimento dela. 
(ProfG) 

Matemática eu acho que hoje em dia, nem o professor, nem a 
própria matemática é tão feia como era antigamente [...] já não é 
esse bicho todo. Acho que eles (os alunos) têm que começar a 
entender, achar que não é só pegar a fórmula, não é só aplicar a 
fórmula. (ProfD, grifo nosso) 

 

No entanto, o ProfD afirmou que, mesmo considerando as potencialidades de se 

trabalhar com atividades que priorizam distintas representações, limita-se ao uso de um 

registro único em sala de aula devido ao tempo didático. 

 

A gente varia, às vezes tem questões que você faz mais de uma forma 
(referindo-se aos registros de representação), já outra vai 
diversificando, vai variando. E a gente sempre trabalha com muitas 
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turmas, não é com uma turma só. Até como disse o ProfB, vai 
trabalhar com duas formas já é muito tempo, a questão do tempo. 
(ProfD, grifo nosso) 

 

Ao analisar as atividades propostas no LD, constatamos que esse livro apresenta 

muitas questões que mobilizam a conversão de registro por meio do RGe como ponto 

de partida, de apoio ou de chegada, na resolução de atividades. Por esse motivo, ao 

organizar os quesitos que seriam apresentados em slides nas entrevistas, selecionamos 

alguns que empregam conceitos geométricos. 

Sendo assim, dentre esses, optamos por expor uma atividade que requer uma 

conversão do RLN→RGe→RAl (Figura 63) 

 

Figura 63: Atividade classificada na dimensão da álgebra como equações 

 

Fonte: Dante (2010, p. 191). 

 

A partir das análises realizadas pelos docentes, constatamos que eles 

identificaram as potencialidades de propor questões no RLN, envolvendo conceitos 

geométricos e resolvidas no RAl, pois, segundo os professores A, D e G, tais atividades 

propiciam o desenvolvimento de capacidades de interpretação e visualização dos 

objetos matemáticos, conforme os pressupostos de Duval (2003): 

 

[...] para ler e equacionar, você tem que tirar as informações daquilo 
ali, criar um modelo para aquela situação em uma equação 
algébrica (...) é mais interessante. [...] ele tem que desenhar, saber o 
que é um quadrilátero, ter a noção quantitativa de ângulo, que às 
vezes ele não tem essa noção de ângulo e de uma série de conceitos 
que a priori já foram passados para ele. (ProfA) 

[...] faz o aluno pensar mais porque vai visualizar, interpretar e aí 
tem um nível maior de dificuldade. [...] Aí tem que saber a mais, a 
menos, o dobro, interpretar os ângulos, tem que pensar para montar 
isso tudo. (ProfD) 

[...] ele vai ter que transformar aquela informação ali, que tem 
sobre os ângulos, em uma expressão [...]. Essa é uma questão 
realmente bem completa, vai englobar não só conhecimentos 
geométricos e não apenas conhecimentos algébricos para resolver, 
ele tem que ter o domínio dos dois. (ProfG) 
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Além disso, o ProfA destacou ainda a importância em observar o entendimento 

dos alunos frente a essas atividades, ou seja, de verificar se eles compreendem e 

identificam a diferença da linguagem matemática, uma vez que esse tipo de questão 

abrange distintos campos da Matemática: 

 

[...] tem que buscar a verificação da aprendizagem, não só no 
conhecimento escrito, mas na fala deles, quando você fala ali, o dobro 
da diferença entre esse número e nove ou a diferença do dobro 
desse número e nove, é a mesma coisa? [...] tentar buscar entender e 
representar na escrita é um processo que requer muito do aluno, e 
outra ela abrange uma imensidão de assuntos. (ProfA) 

 

Alguns professores indicaram que a mobilização do RLN é uma habilidade 

vinculada exclusivamente à leitura e à interpretação dos enunciados das atividades: 

 

Ele deve entender que na segunda ele envolve um pouco de 
conhecimento de português, interpretação de texto. Se ele não 
conseguir interpretar o que está escrito ele não vai conseguir 
responder, embora ele até saiba fazer uma vez que as duas questões 
são semelhantes. Ele não vai conseguir fazer porque não consegue 
interpretar o texto. (ProfF) 

Acho que com o auxílio da figura (referindo-se ao RGe) também 
facilita bastante, mas eles tem dificuldade na hora de montar de 
interpretar o problema. E agora, onde eu boto esse ângulo? Quem é 
quem aqui agora? (ProfD, grifo nosso) 

 

No entanto, esses docentes revelaram desconhecer que, em uma conversão do 

RLN→RGe, os alunos devem, de antemão, acessar conceitos matemáticos inerentes ao 

campo da geometria. De modo análogo, conversões do RLN→RAl também emanam 

dificuldades, que, equivocadamente, no ponto de vista dos professores G, E e B, são 

restritas ao fato de os alunos não se habituarem a ler e interpretar. 

 

[...] mas se você passa uma questão que eles têm assim que ler, 
aparecem muitas vezes nessas questões aplicações de geometria, de 
gráficos, aí é nessa hora que a gente vai ver realmente se o 
aprendiz consegue transmitir os conhecimentos aprendidos para a 
resolução de um problema. Mas, o rendimento normalmente aí é 
bem mais baixo. (ProfG) 

[...] nossos alunos tem uma dificuldade muito grande em 
interpretar. É a gente trabalha com esses tipos de situações, mas 
assim, tentando ao máximo, lendo várias vezes para que eles vão 
criando seus conceitos mais é muito difícil. Os alunos têm muitas 
dificuldades em interpretar. (ProfE) 



137 

Olhe, o problema dos nossos alunos é que eles não têm o hábito de 
ler, pensar e resolver (referindo-se a conversão RLN→RAl) [...]. Eles 
preferem o que já vem direto (quando realizam apenas tratamentos no 
RAl). (ProfB, grifo nosso) 

 

Ao analisarmos os entendimentos dos professores em relação à mobilização da 

representação gráfica, observamos que os docentes destacaram o interesse e a 

participação ativa dos alunos nas aulas: 

 

[...] eu já mostrei, a resolução do sistema de equação através do 
gráfico, eles acharam bem interessante. (ProfB) 

Eles gostam de trabalhar com gráfico. [...] Eles gostam deles 
mesmos construírem. (ProfD) 

[...] no gráfico, ele percebe que é muito mais prático, muito mais 
interessante e mais rico analisar. Tudo lá no gráfico é melhor do 
que analisar na própria equação. (ProfG) 

 

Além disso, o ProfB destacou que esse sistema representacional está presente em 

provas nacionais que avaliam o rendimento escolar dos discentes, como ENEM43 e 

PROVA BRASIL. 

 

o 8º, no 9º ano, eu peguei as questões do ENEM de matemática, aí no 
ENEM era todo baseado em gráficos, na escola estadual eu levei 
parte dos gráficos do ENEM, trabalhei na 8ª série, eles adoraram, 
todos eles, mas eles adoraram porque o gráfico não tem muito 
cálculo, tem muita interpretação, então os dados do aluno. (ProfB) 

 

Entretanto, esse mesmo docente enfatizou que encontra dificuldades em 

construir as representações gráficas pela necessidade de utilizar outros recursos 

didáticos além do quadro-negro e do giz. 

 

[...] a funcional, como diz ProfD deveria ser mais, a gente acaba não 
privilegiando por falta de recurso mesmo, porque o gráfico, para a 
gente construir o gráfico no quadro e eles conseguirem, porque tem 
que ser o gráfico certinho mesmo, e eles conseguirem fazer no 
caderno também certinho. (ProfB) 

 

                                                             
43 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao 
fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram 
o ensino médio em anos anteriores. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=310>. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=310
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Contudo, cabe a nós questionar como de fato ocorre esse trabalho que enfatiza a 

representação gráfica, pois, mesmo percebendo que por meio do RGr é possível destacar 

variáveis visuais pertinentes, que permitem facilitar a resolução de uma atividade, 

reconhecemos que em muitos momentos as conversões envolvendo esse registro 

assumem uma forma algoritmizada. 

Ao analisar o posicionamento dos professores H, G e F, identificamos que esse 

registro só pode ser mobilizado de modo pontual no Ensino Fundamental, ao nosso 

entendimento, por meio de codificação. 

 

[...] eles têm uma boa recepção para determinar os pares ordenados 
e substituir as variáveis, determinando “y” e eles não têm, essa 
parte em si aí não tem muita dificuldade de pegar não o conteúdo. 
(ProfH) 

[...] Aí acho que pode passar pelas várias etapas, passar pela tabela, 
da tabela ir para o par, para do par ir sim para o gráfico. Porque 
hoje você na 6ª série, eu já trabalho na 6ª com plano cartesiano, mais 
eles ainda estão verdes, estão vendo pela primeira vez, estão se 
habituando com o estudo do plano. Então se agente já sai direto dos 
pares ordenados, eles não estão nem acostumados a ir direto com as 
equações, já atribuir valores diretos aqui eu acredito que todos 
consegue assimilar por vários processos, não por partes na 
passagem deles. (ProfG) 

Sim, como é o caso aí dos gráficos que você tenta arrumar uma 
equação e depois você vai colocar num plano geométrico é feito 
essa colocação, essa é de praxe na estrutura dos exercícios. (ProfF) 

 

O ProfG evidenciou ainda a possibilidade de trabalhar com o RGr por meio de 

uma análise global apenas no Ensino Médio. Os procedimentos citados por ele 

confirmam mais uma vez uma análise pontual, como mencionado: 

 

Olha, porque, por exemplo, essa questão na representação algébrica 
se a gente pega uma turma do Ensino Médio pode ocorrer direto. 
Substitui valor, atribui valor para “n” acha o valor da variável 
independente, mas se você está ensinando isso aqui aos alunos 
(referindo aos do Ensino Fundamental), não é convenientemente de 
forma direta. Mas já no Ensino Médio é conveniente a gente já tentar 
ir direto, até para ver em que nível eles estão. Não seria interessante 
um aluno do 1º ano do ensino médio ele ainda ter extrema dificuldade, 
pegar uma expressão, uma função, e ele não saber que aquela função é 
possível atribuir pontos e desses pontos tentar construir o gráfico. 
Dada o total de vezes que ele inclusive já tenha estudado funções e a 
função do quadrado. Isso vai depender muito do nível. (ProfG, grifo 
nosso) 
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Mesmo considerando a importância de desenvolver atividades no RGr, o ProfC e 

o ProfG demonstraram perceber que essa representação possibilita maior entendimento 

dos discentes, bem como uma análise global dos conceitos e propriedades inerentes a 

esse registro. No entanto, em suas práticas docentes no 8º ano, do Ensino Fundamental, 

não priorizam essa conversão e utilizam o RGr apenas por localização dos pares 

ordenados, como podemos observar em seus relatos: 

 

[...] sistemas de equações, você pode trabalhar, você pede para ele 
resolver, [...] ele vai dá lá, por exemplo, qual o ponto de interseção, 
aí o que aquele ponto de interseção, o que ele representa, onde é que 
ocorre e é necessária exatamente essa composição gráfica. Você dá 
duas equações, mostra algebricamente onde é a interseção e 
graficamente onde esses pontos se encontram. (ProfC) 

No gráfico mostrar para eles à resolução de sistemas, que o gráfico 
das equações são sempre retas, então, dado o conhecimento de um 
modelo de uma equação do 1º grau a gente pode, através de dois 
pontos, montar o sistema e conseguir chegar a conclusão de que 
aquela reta com aqueles pontos tem aquela equação do 1º grau 
com duas incógnitas. Nesse último caso é interessante porque depois 
de encontrado, conseguir mostrar que todos os outros pontos, 
também se encaixam naquela equação que é esse processo mais para 
enxergar. (ProfG) 

 

Além disso, ao analisar os registros de aula desses docentes, constatamos que o 

ProfG não propôs nenhuma questão que mobilizassem o RGr em sua resolução e o 

ProfC recomendou apenas o desenvolvimento de 1% de suas atividades classificadas 

nesse registro de representação, como exposto na Figura 64: 
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Figura 64: Mobilização do RGr em atividades propostas em sala de aula 

 

Fonte: Subsídios do caderno do aluno do ProfC, 8º ano do Ensino Fundamental. 
 

Essas evidências confirmam a importância da mobilização do RGr, pois, 

 

[...] a conversão entre gráficos e equações supõe que se consiga levar 
em conta, de um lado, as variáveis visuais próprias dos gráficos 
(inclinação, intersecção com os eixos etc) e, de outro, os valores 
escalares das equações (coeficientes positivos ou negativos, maior, 
menor ou igual a 1 etc) (DUVAL, 1996 apud DUVAL, 2003, p.17). 

 

Dentre as evidências quanto ao uso de codificação, ou seja, da utilização de 

procedimentos pontuais para a conversão de representações algébricas para a 

representação gráfica, identificamos que, segundo o ProfB, as atividades de conversão 

que tomam o registro gráfico como registro de chegada demandam muito tempo: 

 

É por que gráfico leva um tempo. É muito tempo, é uma aula, 
precisa ter dois horários juntos para trabalhar e construir o 
gráfico. (ProfB) 

 

Por outro lado, o ProfE justificou o pouco uso do RGr no 8º ano, por considerar 

que os alunos ainda não apresentam capacidade cognitiva suficiente para mobilizar a 

conversão do RAl→RGr. Além disso, o mesmo docente não concordou com a 
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possibilidade de desenvolver a conversão contrária, ou seja, do RGr→RAl, nesse ano 

escolar. 

Esse fato é corroborado com a opinião do ProfG, que mencionou que os alunos 

apresentam um conhecimento limitado sobre os assuntos que envolvem a construção 

gráfica: 

 

Eu acho que é um procedimento muito pesado para o aluno no 8º 
ano aplicar, através dos pontos ele vim a formar a equação. [...]. Você 
tem que analisar muita coisa, todos os pontos. Enfim, eu acho que 
para o 8º ano é um assunto muito difícil para eles entenderem. Já 
que já se torna assim uma novidade o exemplo 1 (referindo a 
conversão RAl→RGr), uma novidade, uma coisa difícil. Imagine o 2 
(referindo a conversão RGr→RAl), se torna mais difícil ainda. 
(ProfE, grifo nosso) 

É assim, aquela primeira parte traz a expressão, montar os pares 
ordenados e construir o gráfico, ali pode ir mais longe, já o retorno, 
eles são limitados pelo fato que eles não conhecem todas as 
equações. (ProfG) 

 

Por fim, gostaríamos de destacar a relevância que os professores atribuem ao 

RAl e ao RNm, uma vez que constatamos que estes foram os registros mais realçados 

durante o desenvolvimento do pensamento algébrico no 8º ano do Ensino Fundamental, 

nas escolas públicas de Ribeirópolis/SE. 

O ProfB justificou a ênfase dada a esses registros para facilitar o entendimento 

dos discentes, já que, mesmo considerando a obrigatoriedade em trabalhar no 8º ano 

com o RAl, é no RNm que os alunos assimilam melhor o conteúdo, como exposto: 

 

Deixar mais claro para o aluno, porque sempre o registro numérico é 
mais fácil para o aluno do que o algébrico. Então, sempre que a 
gente conseguir. Precisa dá o algébrico, então sempre que a gente 
conseguir mostrar que o algébrico é uma representação geral do 
numérico, eu acho que facilita para o entendimento do aluno. 
(ProfB) 

 

Além disso, esse mesmo docente acrescentou ainda que utiliza o RNm para 

verificar os procedimentos adotados na resolução de atividades por meio do RAl. 

 

[...] quando a gente trabalha equações e sistemas e a gente resolve 
algebricamente, depois manda eles fazerem a verificação, eles 
entendem melhor o que é que significa eu ter descoberto que “x” é 
tanto e “y” é tanto. Quando ele faz a substituição aí é que ele vai 
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perceber, vai considerar. Assim, a não ser aquele que num estalo já 
entende, mas uns, a maioria não. (ProfB) 

 

Esse fato evidenciado pelo ProfB corrobora a opinião do ProfG, visto que ele 

reconheceu que os alunos preferem mobilizar representações numéricas e buscam 

sempre soluções no RNm para os problemas de Matemática. 

 

Mas, a 7ª série [...] precisa ter uma visão mais, digamos assim, do uso 
das letras para representar números. Eles já se preocupam logo, 
diga logo qual é o número que eu quero substituir. A preocupação 
deles é que a gente diga um número para eles colocarem no lugar da 
variável, da incógnita e assim chegar numa coisa agradável para 
eles que é o número. [...] Eles querem ir logo para atribuir valores, 
para fugir. (ProfG) 

 

Concluímos essa análise ressaltando as dimensões da álgebra, os registros de 

representação e as transformações semióticas privilegiadas pelos professores de 

Matemática do 8º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas de Ribeirópolis/SE. 

Na tentativa de apresentar o entendimento desses docentes em relação à educação 

algébrica, lançamos mão de uma pesquisa qualitativa. 

Frente às considerações expostas pelos sujeitos deste estudo, temos as dimensões 

da álgebra como equações e estruturas sendo as grandezas essenciais para o Ensino 

Fundamental, principalmente no 8º ano, uma vez que, ao analisar os registros de aulas 

desses docentes, constatamos que todos privilegiaram essas dimensões. 

Dito de outro modo, como mencionamos anteriormente, os professores A, B, C e 

G privilegiam mais de 49% das atividades propostas na DEq e os docentes D, E, F e H, 

mais de 48% na DEt. Além disso, os ProfA, ProfC, ProfD, ProfE e ProfG não 

ultrapassaram o percentual de 9% na DAG e na DFc, juntas. E, o ProfB, o ProfF e o 

ProfH não superaram os 15% nessas duas dimensões. 

Em relação às transformações semióticas privilegiadas, os docentes reconhecem 

a importância de trabalhar com atividades que promovam a conversão de registros. 

Contudo, é por meio de questões que priorizam tratamentos, principalmente nos RAl e 

RNm, que acontece o ensino nas escolas públicas da cidade de Ribeirópolis/SE, tendo 

em vista que todos os professores privilegiaram atividades com monorregistro, sendo 

propostas por cada docente em mais de 67%. 

Uma justificativa dada pelos professores para o uso de um único registro em sala 

de aula é o tempo didático, pois, mesmo adotando o LD como orientador de suas 
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atividades e, como constatamos anteriormente, este propõe diversas atividades que 

mobiliza o emprego de distintas representações, esses priorizam as questões que 

empregam tratamento. 

Entre as atividades de conversão, constatamos que os docentes identificaram as 

potencialidades de propor questões no RLN, envolvendo conceitos geométricos e 

resolvidas no RAl, uma vez que, proporcionam o desenvolvimento de capacidades de 

interpretação e visualização dos objetos matemáticos. Do mesmo modo, concordam 

que, ao enfatizarem conversões no RGe, possibilita integrar os conteúdos do campo da 

álgebra aos conceitos da geometria. 

Além disso, reconhecem que as atividades que envolvem diversos registros estão 

dispostas em avaliações nacionais de desempenho dos estudantes, como ENEM e 

PROVA BRASIL. Um exemplo disso são as conversões que enfatizam o RGr. No 

entanto, constatamos que esses docentes propõem poucas atividades que mobilizam esse 

registro no 8º ano do Ensino Fundamental, ao mesmo tempo em que a utilização ocorre 

por meio de procedimentos pontuais nas transformações da representação algébrica para 

a representação gráfica, ou seja, emprega a codificação. 

O que justifica o pouco uso das atividades que convergem para o RGr pelos 

professores é que os discentes ainda não demonstram capacidade cognitiva suficiente 

para desenvolver essas questões. Outras explicações são o tempo que demanda na 

resolução e as dificuldades na construção da representação gráfica pela necessidade do 

uso de outros recursos didáticos além do quadro-negro e do giz. Por outro lado, os 

docentes destacaram o interesse, a participação ativa e maior entendimento dos 

discentes, pois, proporcionam uma análise global dos conceitos e propriedades inerentes 

a esse registro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de esboçar alguns entendimentos dos professores de Matemática das 

escolas públicas de Ribeirópolis/SE em relação à educação algébrica no 8º ano do 

Ensino Fundamental e tendo em vista a importância de desenvolver uma dissertação de 

mestrado, considero oportuno descrever a trajetória que conduziu a realização deste 

estudo. 

O motivo inicial que levou a refletir e a levantar questionamentos sobre a 

educação algébrica provém da vivência estudantil e da prática docente. 

Analisando a opção pessoal de realizar um trabalho de pesquisa sobre a 

educação algébrica, recordo-me44 do tempo em que era aluna do Ensino Fundamental, 

na 7ª série45, mais especificamente. Naquele ano, trabalhamos com Números Reais, 

Cálculo Algébrico, Polinômios, Equações e Sistemas de Equações do 1º grau, entre 

outros. Foi um ano de muitos desafios para todos os alunos. Tais problemas eram 

atribuídos à complexidade de se trabalhar com letras que tinham valores numéricos e da 

vasta quantidade de regras e algoritmos que tínhamos que memorizar para a resolução 

das questões. Como por exemplo46:  

01. Simplifique a expressão ( 2)² ( 1)² ( 3)( 3)x x x x      . 

02. Escreva a expressão ( )³ .( 2 ) ( )² ³a b a a b a b b       na sua forma mais 

simples e calcule o seu valor numérico para 1a    e 2b   . 

03. Escreva a forma fatorada de cada um dos seguintes trinômios quadrados 

perfeitos: 

a) ² ² 16 64 ²x y xyz z    

b) 8 418 81a a     

c) 6 422 ³ ² 121x x y y     

 

Nos exemplos expostos anteriormente, observa-se o caráter equacional presente 

nas atividades, com várias repetições de regras e algoritmos, bem como, a ausência de 

                                                             
44 Os verbos utilizados nessa seção estão em 1ª pessoa do singular por referir-se a um pouco da trajetória 
estudantil que me levou a pesquisar sobre o tema. 
45 Como dito anteriormente, a nomenclatura atual é 8º ano. 
46 O livro texto adotado em sala de aula era Matemática, de autoria de Henrique Volpino, 7ª série, São 
Paulo: IBEP, (1986). 
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figuras ou a proposta de problemas a serem resolvidos, algo que era usual a época. Essa 

forma, como era evidenciada no ensino do objeto matemático álgebra, não permite 

“conhecer, compreender matemática”, pois, como expõe Colombo et al (2008, p. 45), 

para que haja apreensão dos conhecimentos matemáticos, é necessária a “utilização de 

outros sistemas de expressão e de representação”. 

Ao recordar os tempos do ensino superior, quando cursei licenciatura em 

Matemática, também vêm à memória objetos matemáticos vinculados ao campo da 

álgebra em suas distintas dimensões (ora como generalizadoras de padrões numéricos, 

ora para assumir valores desconhecidos, ora traduzir relações entre grandezas, ou ainda 

representar símbolos arbitrários da álgebra abstrata.), por exemplo, em disciplinas como 

Álgebra I e II, Álgebra Linear I, Equações Diferenciais, Cálculo Numérico, Variáveis 

Complexas e Análise Matemática. 

Ao fazer referência a essas disciplinas, podemos citar alguns conteúdos que 

enfatizam esses obstáculos, como: Anéis, Equações Diferenciais de primeira ordem ou 

em família de curvas (Trajetórias ortogonais), Interpolação, Integração, Funções de 

várias variáveis, entre outros. 

Em disciplinas que são úteis para a futura prática docente em nível de Educação 

Básica, como Matemática para o Ensino Fundamental e Matemática para o Ensino 

Médio, foram palco de diversos desafios, por serem expressas por vários teoremas, 

corolários e demonstrações. Dito de outro modo, prevalece o caráter estrutural da 

álgebra. 

Além da experiência enquanto estudante, ainda posso acrescentar a minha 

prática docente, na qual percebo muitos de meus alunos passarem por situações que se 

assemelham às vivenciadas no Ensino Fundamental. Para eles, é difícil compreender o 

uso de letras que valem como números e que essas letras assumem valores diferentes, 

ora se referindo a uma quantidade, ora a outras. 

Sendo assim, por ter obtido minha formação na escolarização básica em 

Ribeirópolis/SE, e por atuar como professora na rede municipal de ensino, optei por 

centrar esse estudo com professores de matemática do 8º ano nas escolas públicas desse 

município, com a intenção de contribuir para o ensino dessa área do saber, bem como, 

no intuito de buscar respostas a várias inquietações pessoais, tais como as vivenciadas 

em minha prática docente. 

O que de fato diferencia-se desse momento enquanto docente e aquele enquanto 

aluna é que sempre procurei trabalhar intuitivamente, com atividades que mobilizassem 
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distintas representações e ao mesmo tempo destacando as características que o termo 

literal apresentava em cada atividade, selecionando de diferentes livros didáticos. Desse 

modo, desenvolvi esta pesquisa a partir de duas questões: 

 

 Se e como os registros de representação semiótica são mobilizados nas atividades 

propostas pelo livro didático Tudo é Matemática  (DANTE, 2010) do 8º ano do Ensino 

Fundamental, ao enfatizar as dimensões da álgebra: aritmética generalizada, funcional, 

equações e estrutural? 

 Se e como os professores de Matemática de Ribeirópolis/SE mobilizam os 

registros de representação semiótica, ao abordar as dimensões da álgebra: aritmética 

generalizada, funcional, equações e estrutural, no 8º ano do Ensino Fundamental? 

Procuramos, a partir de agora, retomar os resultados evidenciados nos capítulos 

anteriores. 

No intuito de responder as nossas questões de pesquisa, optamos por analisar o 

LD adotado em sala de aula, os cadernos dos alunos, contendo os registros de aulas do 

8º ano das escolas públicas de Ribeirópolis/SE, bem como por meio de entrevista 

semiestruturada. 

Ao analisarmos o livro didático Tudo é Matemática e os cadernos dos alunos, 

constatamos que os professores, sujeitos dessa pesquisa, utilizam esse LD como 

instrumento norteador de suas escolhas didáticas. Além disso, poucas foram as questões 

e subitens propostos pelos professores em sala de aula, que não foram extraídos do livro 

em estudo. 

Por meio da análise da resolução de todas as atividades do LD, verificamos que 

as questões que proporcionam o desenvolvimento do pensamento algébrico priorizam a 

dimensão da álgebra como equações, seguida da dimensão estrutural (Gráfico 03). 
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Gráfico 03: Dimensões abordadas no LD Tudo é Matemática 

 

Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática (DANTE, 2010) 
 

Seguindo os preceitos expostos no LD constatamos que todos os professores 

corroboram essa opção, uma vez que priorizam a dimensão equacional ou a estrutural. 

Dentre os docentes, aqueles que não tomaram a DEq como prioritária, elegeram-

na como segunda dimensão mais relevante no 8º ano, como exposto na Tabela 12: 

 

Tabela 12: Percentual DEq e DEt abordadas nos cadernos dos alunos de cada professor 

D. ProfA % ProfB % ProfC % ProfD % ProfE % ProfF % ProfG % ProfH % 

DEq 54,63 59,29 53,33 26,96 43,37 32,45 49,85 25,00 
DEt 40,15 26,36 44,33 67,08 48,19 54,81 48,31 60,81 

Total 94,78 85,65 97,66 94,04 91,56 87,26 98,16 85,81 
Fonte: De nossa autoria, baseado nos cadernos dos alunos. 

 

Apesar das evidências destacadas através dos registros das aulas desses 

docentes, ao serem questionados sobre os conteúdos imprescindíveis para serem 

apreendidos no 8º ano do Ensino Fundamental, a maioria destacou conteúdos 

vinculados exclusivamente à dimensão estrutural. 

Da mesma forma que as dimensões da aritmética generalizada e a funcional 

foram pouco evidenciadas nesse LD, pouca foi a ênfase que os docentes atribuíram às 

atividades nessas dimensões. Isso porque elas privilegiam conteúdos matemáticos de 

outros anos escolares do Ensino Fundamental, pois a DAG é evidenciada no 6º e 7º ano 

e a DFc, no 9º ano e no Ensino Médio. 

No entanto, por meio das entrevistas, constatamos que os docentes reconhecem a 

importância de desenvolver atividades na DAG e na DFc e quatro docentes (ProfA, 

ProfF, ProfG e ProfH) apontaram que a dimensão da aritmética generalizada pode 
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contribuir para o trabalho com a dimensão funcional, necessitando apenas que sejam 

evidenciadas as variáveis dependentes e independentes. 

A partir das entrevistas com os oito (08) professores de Matemática das redes 

municipal e estadual de ensino de Ribeirópolis/SE, que lecionavam no 8º ano do Ensino 

Fundamental, no ano de 2010, é possível afirmar também que os docentes reconhecem 

que o LD busca integrar os conteúdos da Matemática escolar do campo da álgebra ao da 

geometria e, consequentemente, transitar em diferentes representações. 

Contudo, os professores alteram a sequência do LD de modo a aproximar todos 

os objetos matemáticos que mobilizam a educação algébrica na dimensão estrutural por 

considerar que o encaminhamento do LD é fragmentado. Desse modo, não favorecem a 

conversão de registros. Por outro lado, através das entrevistas observamos indícios do 

reconhecimento e importância que os docentes atribuem às atividades de conversão. 

Outra constatação evidenciada nas entrevistas com os professores diz respeito às 

dificuldades apresentadas pelos alunos em relação à execução de atividades que 

mobilizam tratamentos nos registros algébricos e numéricos. No entanto, diante desses 

entraves, os docentes expõem que preferem propor atividades mais elementares, 

privilegiando tratamento. 

Frente aos resultados destacados nesse estudo, não podemos deixar de observar 

que mesmo considerando as mudanças curriculares implementadas no decorrer dos 

últimos anos, os professores de Matemática de Ribeirópolis/SE mantêm proximidade 

entre os encaminhamentos didáticos empregados pelos docentes de Aracaju/SE, em 

1998, como evidenciado na pesquisa de Santos (1998). 

Os resultados apontados em nossa pesquisa constituem elementos iniciais para o 

conhecimento da abordagem dada à educação algébrica por professores no Ensino 

Fundamental. 

Tal fato aponta para a necessidade de outros estudos nesse aspecto, além de 

investigações sobre a mobilização dos registros de representação semiótica no uso do 

pensamento algébrico referente a professores do Ensino Médio. E ainda a alunos deste 

nível de ensino. Consideramos também a pertinência de analisar a maneira como esta 

noção é tratada em livros didáticos do Ensino Médio. 

O que foi apresentado por meio deste trabalho que nesse momento dá-se por 

concluído é a indicação de que uma nova caminhada seja iniciada. 
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APÊNDICE 1A - Distribuição das atividades do Capítulo I do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo I do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
 
I 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU 

CONVERSÃO 
QUANTIDADE 

4,7,8,10,26b,d,4
1,42,43,44,45, 

46 
DEq RLN→RAl C 12 

4,7,8,10,11d,13,
22,26b,d,41,42,
43,44,45,46,51,

53a,b,56 

DEq RAl T 22 

11a,d,51, DEq RLN→RGe→RAl C 3 
11a,b,c,12,51, 

53c,54,56 
DEq RNm T 10 

13 DEq RFg→RAl C 1 
47a, DFc RGr→RSb C 8 
47b DFc RSb→RGr C 6 
56 DEq RFg→RAl→RNm C 1 

1m,5,9a,b,10,11
,12,17,23 

DEq RNm T 11 

5 DEq RNm→RGe C 1 
9c,d,e,10,11,15,

23 
DEq RAl T 6 

9c,d,e DEq RLN→RAl C 3 
10,23 DEq RGe→RAl C 2 

11 DEq RLN→RGe→RAl C 1 
14 DEq RGe→RNm C 1 
15 DEq RFg→ RNm C 1 

Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática (DANTE, 2010, 8º ano). 

 

APÊNDICE 1B - Distribuição das atividades do Capítulo II do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo II do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
II 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU 

CONVERSÃO 
QUANTIDADE 

1b,4,49f,g DAG RLN→RAl C 9 
5,9,15,21,26a,b,

34,35 
DEq RNm T 34 

23 DEq RGe→RNm C 7 
26c,46 DEq RAl T 4 

46 DEq RAl→RSb→RGe C 3 
49 DAG RAl T 6 
3 DEq RLN→RGe→RAl C 1 

3,9 DEq RAl T 2 
3,4,9 DEq RNm T 3 

9 DEq RLN→RAl C 1 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 1C - Distribuição das atividades do Capítulo III do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo III do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
 
I 
I 
I 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU 

CONVERSÃO 
QUANTIDADE 

1a,b,2ab,3c,62b DFc RNm T 11 
1c,2cd,62d DFc RAl T 4 

3a,b,6,45,56 DAG RNm T 11 
3a,b,6,56 DAG RNm→RAl C 6 

8,12,23a,27a, 
28a,29a 

DAG RGe→RAl C 9 

9,10,11,31a,53 DAG RLN→RAl C 15 
13,14,15,16,17,

18,20,21,34 
DEt RAl T 30 

16 DFc RGe→RAl C 2 
20 DEq RLN→RGe→RAl C 1 

22,36,37,39,40,
41b,42,47,50bc,

54cd,55d,59 
DEq RAl T 16 

23b,24,25,26b, 
27b,28b,29b,30,
31b,32,33,34,35
,36,39,40,41c,42
,43,48,49,50ad,
51,52,54ab,55b
c,56cd,58,60,61 

DEq RNm T 72 

26a DFc RGe→RAl→RLN C 1 
27a DAG RAl T 1 
31c DEq RNm→RLN C 1 

35,36,47 DEq RLN→RAl C 3 
39,40,42 DEq RLN→RAl→RNm C 3 

45 DAG RAl→RLN→RNm C 5 
55a,55abcd, DFc RLN→RAl C 5 

57e,63 DFc RGr→RAl C 3 
60cd DEq RLN→RNm C 2 
62a DFc RGr→RTb→RAl C 1 
62c DEt RAl→RLN C 1 

1,2,7 DAG RLN→RAl C 14 
4 DEq RLN→RAl→RNm C 1 
4 DEq RAl T 1 

4,6,8,10,12,14, 
15,16,23 

DEq RNm T 15 

5,6 DAG RNm T 2 
5,6 DAG RNm→RAl C 2 
14 DEq RLN→RAl C 1 
18 DAG RAl→RLN C 1 
20 DEt RAl T 1 
23 DEq RLN→RGe→RNm C 1 

Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 1D - Distribuição das atividades do Capítulo IV do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo IV do LD 

C
A
P. 
I
V 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU 

CONVERSÃO 
QUANTIDADE 

12,13 DEq RNm T 10 
11 DEq RNm T 1 
13 DEq RLN→RAl C 1 

13,16 DEq RAl T 2 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 

 

APÊNDICE 1E - Distribuição das atividades do Capítulo V do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo V do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
 

V 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU 

CONVERSÃO 
QUANTIDADE 

3ac,5b,20,21a, 
24a,25a,58 

DAG RGe→RAl C 14 

3b,22 DAG RLN→RGe→RAl C 11 
5a DAG RGe T 1 

5b,93 DAG RAl T 2 
6,8,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18,19,21b,
22,24b,26,27,28,30,
31,32,33,34,35,36, 
37,38,39,40,42,44, 
45,46,47,48,49,51,5
2,53,54,55,56,57,58, 
59,60,61,62,64,65,6
6,68,69,70,71,72,73,
74,75,76,77,78,79, 
80,81,82,84,86,87, 
88,90,91,94,95,96, 
98,99,100,101,102, 

103 

DEt RAl T 470 

25ab,58,67,89, 
90,91 

DEq RAl T 22 

32,93 DAG RLN→RAl C 2 
33 DEq RNm T 1 

41,43,50 DEt RAl→RLN C 3 
94,95,96 DEt RLN→RAl C 3 

1 DEt RAl T 11 
4,15bcd DAG RLN→RGe→RAl C 8 

6,10,12,19,21, 
25 

DEq RAl T 11 

9 DAG RGe→RAl C 1 
10,19 DEq RLN→RAl C 2 
15ef DFc RAl T 2 

15,23,24 DEq RNm T 9 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 1F - Distribuição das atividades do Capítulo VI do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo VI do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
 

V
I 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU CONVERSÃO QUANTIDADE 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,15
,16,17,19,20,21, 

22,23,24,25,43,44
,45,46,47,48,49, 

50,51,53,56,57,58
,59,60,63,64c,65,6
6,67,68,69,70,71,
72,73,74,75,76 

DEq RAl T 85 

2,3,6,7,8,9,10,11,
12,13,17,19,20, 

64a, 
DEq RLN→RAl C 14 

4,5,14,15,16, DEq RLN→RGe→RAl C 5 
21,22, DEq RGe→RAl C 2 

21,22,26,27,28,29
,30,31,32,33a,34a
,35,37,38ab,39,41
,43,44,45,46,47,4
9,50,51,53,54,55,
56,57,58,59,60,63
,64c,65,66,67,68,6
9,70,71,72,73,74,

75,76 

DEq RNm T 93 

26,28,29,30,31,33
a,34a,35,37,38ab,

44,46,51 
DEq RAl→RNm→RSb C 35 

32,40,61 DFc RAl→RNm→RSb→RGr C 9 
33b,34b,37,38e DFc RSb→RGr C 6 
33d,e,34cdef,62 DFc RSb T 9 

38c DEq RSb T 1 
40,61 DFc RNm T 8 

45abd,47,59,60, 
63,65,66,67,68,69
,70,71,73,74,75, 

76 

DEq RLN→RAl→RNm C 19 

45c,72 DEq RLN→RGe→RAl→RNm C 2 
48 DEt RAl T 1 

57,64c DEq RAl→RNm C 2 
58 DEq RLN→RAl→RNm→RSb C 1 
62 DFc RGr→RSb C 3 

1,6,8,10,14,16, 
18,23,24 

DEq RAl T 12 

3 DEq RLN→RNm C 1 
3,8,13,14,16,18,2

3,24 
DEq RNm T 9 

4 DFc RGr→RNm C 1 
4 DFc RNm T 1 

8,24 DEq RLN→RAl→RNm C 2 
14,16 DEq RAl→RNm→RSb C 2 

18 DEq RAl→ RSb→RGe C 1 
19,21 DEt RAl T 2 

23 DEq RGe→RAl→RNm C 1 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 1G - Distribuição das atividades do Capítulo VII do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo VII do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
 

V
I 
I 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO DA 
ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU CONVERSÃO 

QUANTIDADE 

1ab, DEt RAl T 2 
1c,2,3,6,7,9,11

,8,12,13,14, 
15b,16,17,18,
19,21a,22,27,
28,29,30,40a,
41,45,47,48, 
49,50,55,56, 

58,59,61c,70b
,76,77,78,79, 
80,81,82,83, 
87,97,100b, 

101,104,107a
bcde, 

DEq RNm T 88 

2,3,6,7,9,11, 
82 

DEq RGe→RAl→RNm C 8 

2,3,6,7,9,11, 
15a,18,19,22,
40b,46,51,52,
53,54,57,82, 
100a,107cde, 

DEq RAl T 23 

5,17,27,81, 
107ab, 

DEq RLN→RGe→RNm C 6 

8,12,13,14, 
15b,16,28,29,
30,41,80,83, 
87,97,100b, 

101,104, 

DEq RGe→RNm C 28 

15a,100a, DEq RGe→RAl C 2 
18,19,22,107c

de, 
DEq RLN→RGe→RAl→RNm C 6 

44,61b DAG RNm→RAl C 3 
44,61a DAG RNm T 3 

51,52,53,57, DEq RLN→RGe→RAl C 4 
76,77,78 DEq RLN→ RNm C 3 
1,4,22 DEq RGe→RNm C 3 

1,2,4,5,7,10, 
16,19,20,22 

DEq RNm T 12 

2,7,10,16 DEq RAl T 4 
2,7,16 DEq RLN→RAl→RNm C 3 
6,11 DEt RAl T 22 
10 DEq RGe→RAl→RNm C 1 
21 DAG RLN→RAl C 1 
21 DAG RAl T 1 

Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 1H - Distribuição das atividades do Capítulo VIII do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo VIII do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
 

V
I 
I 
I 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU CONVERSÃO 

QUANTIDADE 

5a DAG RAl T 01 
5b,8a,10,11,12,
13,14,16,17,22,
28,30,31,33,35,
37,38,43,45,47,
49,50,51,52,60,
61b,73,76,86ace

f,87,88,89,90 

DEq RNm T 51 

8a,11,17,37,45 DEq RGe→RAl→RNm C 06 
8,9,11,12,13,16,
17,37,38b,41,42
,43,45,47,51,52,
60c,73,76,86bd,

88b 

DEq RAl T 21 

8b,86bd,88b DEq RGe→RAl C 04 
9,41,42 DEq RLN→RGe→RAl C 03 

12,13,16,38,43,
47,51,52,73 

DEq RLN→RGe→RAl→RNm C 09 

14,22,28,30,31,
33,35,85acef,87

,88a,89,90 
DEq RGe→RNm C 18 

21 DEq RGe T 01 
36,85 DEt RAl T 06 

2 DEq RLN→RGe→RNm C 06 
2,3,7,11,14,16, 
17,18,19,20,21,

22,23,32,35 
DEq RNm T 24 

7,14 DEq RGe→RNm C 02 
11,20 DEq RLN→RGe→RAl→RNm C 02 

11,12,16,17,18,
19,20,21,22,23,

25,34 
DEq RAl T 12 

12 DEq RLN→RGe→RAl C 01 
13 DEt RAl T 04 

16,17,18,19,21,
22,23 

DEq RLN→RAl→RNm C 07 

25 DEq RAl→RSb→RGe C 01 
34 DEq RGe→RAl C 01 
36 DEq RAl→RSb→RGe C 01 
37 DFc RGr→RNm C 01 
37 DFc RNm T 01 

Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 1I - Distribuição das atividades do Capítulo IX do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo IX do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
 
I
X 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO OU 
CONVERSÃO 

QUANTIDADE 

4,6,8,13,16,38
,39,51b,66bc 

DEq RAl T 10 

7,13,16,28,29,
39,41,42,45, 

46,50,51b,52,
53,54,55,56, 
58,59,62,65, 

66ad,67,68,71
,72a,73,74,75,
85,86,88,89, 
90,91,92,93, 

94,95 

DEq RNm T 80 

13,16,39 DEq RLN→RGe→RAl→RNm C 3 
28,41,42,52, 
53,56,58,59,6
7,68,74,75,85
86,88,89,90,9

2,93,95a 

DEq RGe→RNm C 32 

37,40,49,87 DAG RGe→RAl C 8 
37,40,49,87 DAG RAl T 8 

38 DEq RLN→RGe→RAl C 1 
51a, DEq RLN→RGe C 1 

65fgh,66d,71,
73,91 

DEq RLN→RGe→RNm C 7 

2 DEq RGe→RNm C 1 
2,3,10,11,25, 

28 
DEq RNm T 7 

3,25 DEq RLN→RAl→RNm C 2 
3,7,22,25 DEq RAl T 10 
6,14,23 DEt RAl T 9 
10,11,28 DEq RLN→RGe→RNm C 3 

22 DEq RAl→RSb→RGe C 1 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 1J - Distribuição das atividades do Capítulo X do LD 

Tabela: Distribuição das atividades do Capítulo X do LD 

C
A
P
Í
T
U
L
O 
 

X 

Nº DA 
ATIVIDADE 

DIMENSÃO 
DA ÁLGEBRA 

REGISTROS 
MOBILIZADOS 

TRATAMENTO 
OU CONVERSÃO 

QUANTIDADE 

1,3,4,5,6,7, DAG RLN→RAl C 10 
2,8,9,10,11 DEt RAl T 28 

12 DAG RGe→RAl C 1 
12 DAG RAl T 2 

13,14,15,17,18,
19,22,23 

DEq RAl T 14 

14,15,17,18,19, DEq RLN→RAl C 6 
20,21,22,23 DEq RNm T 6 

22,23 DEq RAl→RNm→RSb C 4 
1,12,25,34,36 DEt RAl T 13 

3,6,7, DEq RLN→RNm C 3 
3,6,7,14,15fn,17
,26,27,28,31,32 

DEq RNm T 23 

14,26 DEq RAl→RNm→RSb C 5 
14,15j,16,17,22,
24,26,27,29,34,

39,40 
DEq RAl T 18 

17 DEq RLN→RAl→RNm C 1 
22,24,39,40 DEq RLN→RAl C 4 

28 DEq RGe→RNm C 1 
31 DEq RFg→RNm C 1 
34 DEt RLN→RAl C 1 
35 DFc RAl→RNm→RSb→RGr C 1 
35 DFc RNm T 1 

Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 02 - ATIVIDADES CATEGORIZADAS NO LD 
 

APÊNDICE 2A - Atividades categorizadas no Capítulo I do LD 

APÊNDICE 2B - Atividades categorizadas no Capítulo II do LD 

APÊNDICE 2C - Atividades categorizadas no Capítulo III do LD 

APÊNDICE 2D - Atividades categorizadas no Capítulo IV do LD 

APÊNDICE 2E - Atividades categorizadas no Capítulo V do LD 

APÊNDICE 2F - Atividades categorizadas no Capítulo VI do LD 

APÊNDICE 2G - Atividades categorizadas no Capítulo VII do LD 

APÊNDICE 2H - Atividades categorizadas no Capítulo VIII do LD 

APÊNDICE 2I - Atividades categorizadas no Capítulo IX do LD 

APÊNDICE 2J - Atividades categorizadas no Capítulo X do LD 
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APÊNDICE 2A - Atividades categorizadas no Capítulo I do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo I do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 

Funcional 00 0,00% 14 15,73% 14 15,73% 
Equações 49 55,06% 26 29,21% 75 84,27% 
Estrutural 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 

Total 49 55,06% 40 44,94% 89 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 

 

APÊNDICE 2B - Atividades categorizadas no Capítulo II do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo II do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 06 8,57% 09 12,86% 15 21,43% 

Funcional 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 
Equações 43 61,43% 12 17,14% 55 78,57% 
Estrutural 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 

Total 49 70,00% 21 30,00% 70 100,00 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 

 

APÊNDICE 2C - Atividades categorizadas no Capítulo III do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo III do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 14 5,78% 52 21,49% 66 27,27% 

Funcional 15 6,20% 12 4,96% 27 11,16% 
Equações 104 42,98% 13 5,37% 117 48,35% 
Estrutural 31 12,81% 01 0,41% 32 13,22% 

Total 164 67,77% 78 32,23 242 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 2D - Atividades categorizadas no Capítulo IV do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo IV do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 

Funcional 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 
Equações 13 92,86% 01 7,14% 14 0,00% 
Estrutural 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 

Total 13 92,86% 01 7,14% 14 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 

 

APÊNDICE 2E - Atividades categorizadas no Capítulo V do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo V do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 03 0,52% 36 6,28% 39 6,80% 

Funcional 02 0,35% 00 0,00% 02 0,35% 
Equações 43 7,50% 02 0,35% 45 7,85% 
Estrutural 481 83,95% 06 1,05% 487 85,00% 

Total 529 92,32% 44 7,68% 573 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 

 

APÊNDICE 2F - Atividades categorizadas no Capítulo VI do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo VI do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 

Funcional 18 5,50% 19 5,81% 37 11,31% 
Equações 200 61,16% 87 26,61% 287 87,77% 
Estrutural 03 0,92% 00 0,00% 03 0,92% 

Total 221 67,58% 106 32,42% 327 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 2G - Atividades categorizadas no Capítulo VII do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo VII do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 04 1,79% 04 1,79% 08 3,59% 

Funcional 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 
Equações 127 56,95% 64 28,70% 191 85,65% 
Estrutural 24 10,76% 00 0,00% 24 10,76% 

Total 155 69,51% 68 30,49% 223 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 

 

APÊNDICE 2H - Atividades categorizadas no Capítulo VIII do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo VIII do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 01 0,55% 00 0,00% 01 0,55% 

Funcional 01 0,55% 01 0,55% 02 1,10% 
Equações 109 59,56% 61 33,33% 170 92,89% 
Estrutural 10 5,46% 00 0,00% 10 5,46% 

Total 121 66,12% 62 33,88% 183 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 

 

APÊNDICE 2I - Atividades categorizadas no Capítulo IX do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo IX do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 08 4,37% 08 4,37% 16 8,74% 

Funcional 00 0,00% 00 0,00% 00 0,00% 
Equações 107 58,47% 51 27,87% 158 86,34 
Estrutural 09 4,92% 00 0,00% 09 4,92% 

Total 124 67,76% 59 32,24% 183 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 2J - Atividades categorizadas no Capítulo X do LD 

Tabela: Atividades categorizadas no Capítulo X do LD 

Dimensões da 
Álgebra 

Transformação de Registros de 
Representação Semiótica Total 

Tratamento Conversão 
Aritmética generalizada 02 1,40% 11 7,69% 13 9,09% 

Funcional 01 0,70% 01 0,70% 02 1,40% 
Equações 61 42,66% 25 17,48 86 60,14% 
Estrutural 41 28,67% 01 0,70% 42 29,37% 

Total 105 73,43% 38 26,57% 143 100,00% 
Fonte: De nossa autoria, baseado na análise do LD Tudo é Matemática  (DANTE, 2010, 8º ano). 
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APÊNDICE 03 - ATIVIDADES NAS DIMENSÕES DA ÁLGEBRA NO LD 

D Registros Mobilizados Total na 
Dimensão 

Porcenta-
gem Total 
Dimensão 

Porcentagem 
na Dimensão 
Transforma-

ção 

Porcentagem 
no Livro 

Total 
Livro 

Porcen-
tagem 

DAG 

RAl 21 13,29 55,26 1,03 
38 1,86 RNm 16 10,13 42,11 0,78 

RGe 1 0,63 2,63 0,05 
RGe→RAl 33 20,89 27,50 1,61 

120 5,86 

RLN→RAl 51 32,28 42,50 2,49 
RLN→RGe→RAl 19 12,03 15,83 0,93 

RAl→RLN 1 0,63 0,83 0,05 
RNm→RAl 11 6,96 9,17 0,54 

RAl→RLN→RNm 5 3,16 4,17 0,24 

DFc 

RAl 6 7,14 16,22 0,29 
37 1,81 RSb 9 10,71 24,32 0,44 

RNm 22 26,19 59,46 1,07 
RSb→RGr 12 14,29 25,53 0,59 

47 2,30 

RAl→RNm→RSb→RGr 10 11,90 21,28 0,49 
RGe→RAl→RLN 1 1,19 2,13 0,05 

RGr→RSb 11 13,10 23,40 0,54 
RGr→RAl 3 3,57 6,38 0,15 
RGr→RNm 2 2,38 4,26 0,10 
RGe→RAl 2 2,38 4,26 0,10 

RGr→RTb→RAl 1 1,19 2,13 0,05 
RLN→RAl 5 5,95 10,64 0,24 

DEq 

RNm 559 46,66 65,30 27,31 

856 41,82 
RAl 295 24,62 34,46 14,41 
RSb 1 0,08 0,12 0,05 
RGe 1 0,08 0,12 0,05 

RGe→RNm 93 7,76 27,19 4,54 

342 16,70 

RLN→RGe→RNm 23 1,92 6,73 1,12 
RLN→RNm 9 0,75 2,63 0,44 

RLN→RAl→RNm 39 3,26 11,40 1,91 
RFg→RNm 2 0,17 0,58 0,10 

RFg→RAl→RNm 1 0,08 0,29 0,05 
RGe→RAl→RNm 16 1,34 4,68 0,78 

RLN→RGe→RAl→RNm 22 1,84 6,43 1,07 
RAl→RNm 2 0,17 0,58 0,10 
RLN→RAl 47 3,92 13,74 2,30 

RLN→RGe→RAl 20 1,67 5,85 0,98 
RGe→RAl 11 0,92 3,22 0,54 
RFg→RAl 1 0,08 0,29 0,05 

RNm→RGe 1 0,08 0,29 0,05 
RAl→RNm→RSb 46 3,84 13,45 2,25 
RAl→RSb→RGe 7 0,58 2,05 0,34 

RNm→RLN 1 0,08 0,29 0,05 
RLN→RGe 1 0,08 0,29 0,05 

DEt 
RAl 599 98,68 100,00 29,26 599 29,26 

RAl→RLN 4 0,66 50,00 0,20 
8 0,39 RLN→RAl 4 0,66 50,00 0,20 

Total de atividades do livro 2047 100,00 

Fonte: De nossa autoria baseado em Dante (2010). 
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APÊNDICE 04 – TERMO DE CONSENTIMENTO DA ESCOLA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA - NPGECIMA 
 

AUTORIZAÇÃO / TERMO DE COMPROMISSO 

 
Autorizo a Dariela Santos Passos, aluna do Curso de Pós-Graduação no Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática a coletar, analisar e divulgar os dados necessários à 

realização da pesquisa intitulada “A Educação Algébrica no 8º Ano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas de Ribeirópolis/Se: Entendimentos dos professores 

de Matemática”, sob a orientação da Profa. Drª Rita de Cássia Pistóia Mariani, 

respeitando o anonimato dos estudantes e professores dessa instituição. 

_____________________, _____ de _______________de 2010. 

Dados da Instituição 

Instituição: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone (s): ________________________ - __________________________  

E-mail: ________________________________________________________________ 

Responsável pela Instituição: ______________________________________________ 

R.G. __________________________________ C.P.F. __________________________ 

Aluno (a) Pesquisador (a): DARIELA SANTOS PASSOS 

Endereço: Rua Jackson de Figueiredo, nº 28 – Campo do Brito / Sergipe. 

Telefone: (79) 9969 – 9535 

E-mail: darielapassos@yahoo.com.br 

 

Por estarem de acordo com este termo, ambos os envolvidos assumem o compromisso 

de levarem-no adiante, subscrevendo: 

 

__________________________________   ___________________________________ 

Aluno (a) Pesquisador (a)   Responsável pela Instituição 

mailto:darielapassos@yahoo.com.br
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APÊNDICE 05 – TERMO DE CONSENTIMENTO DO PROFESSOR 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Ao Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática –  

NPGECIMA  

 

Eu, .........................................................................., ................................. [casado(a) / 

solteiro(a)], residente a Rua ......................................................................nº..........., 

portador(a) de documento de Identidade nº ............................SSP/SE, declaro para os 

devidos fins que cedo os direitos de participar da pesquisa “A Educação Algébrica no 8º 

Ano do Ensino Fundamental das escolas públicas de Ribeirópolis/Se: Entendimentos 

dos professores de Matemática”, conduzida por Dariela Santos Passos, sob 

responsabilidade da Profa. Drª Rita de Cássia Pistóia Mariani.   

Estou ciente de que: a) sou livre para, a qualquer momento, de recusar-me a responder 

às perguntas que me ocasionem constrangimento de qualquer natureza; b) posso deixar 

de participar da pesquisa e não preciso apresentar justificativas para isso; c) minha 

identidade será mantida em sigilo; d) caso eu, posso ser informado (a) de todos os 

resultados obtidos com a pesquisa, independentemente do fato de mudar seu 

consentimento em participar da pesquisa.  

E por ser verdade, firmamos o presente. 

_____________________, _____ de _______________de 2010. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do (a) Professor (a) 

 

__________________________________________ 

Rita de Cássia Pistóia Mariani - Profª Orientadora 

 

__________________________________________ 

Dariela Santos Passos - Aluna do NPGECIMA 
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APÊNDICE 06 – TERMO DE CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL DO 

ALUNO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO 

 
Eu,____________________________________________________________________
__, RG N° _______________________ aluno (a) de uma Escola Pública do município 
de Ribeirópolis declaro meu consentimento para que o conteúdo do(s) meu(s) 
caderno(s) de Matemática, utilizados no ano de 2010 seja reproduzido 
(FOTOCOPIADO) pela mestranda DARIELA SANTOS PASSOS, RG N° 1.399.822 
SSP/SE, do Núcleo de Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - 
NPGECIMA da Universidade Federal de Sergipe sirva de dados para o trabalho de 
pesquisa intitulado “A Educação Algébrica no 8º Ano do Ensino Fundamental das 
escolas públicas de Ribeirópolis/Se: Entendimentos dos professores de Matemática” 
sob responsabilidade da Profa. Drª Rita de Cássia Pistóia Mariani. 
Esta pesquisa tem o objetivo de investigar os entendimentos dos professores de 
Matemática das escolas públicas de Ribeirópolis/SE em relação à educação algébrica no 
8º ano do Ensino Fundamental. Além disso, pretende verificar os limites e as 
possibilidades de se desenvolver uma proposta de ensino-aprendizagem envolvendo a 
mobilização de registros visando à aquisição do objeto álgebra. 
Estou ciente de que: a) sou livre para, a qualquer momento, de recusar-me a responder 
às perguntas que me ocasionem constrangimento de qualquer natureza; b) posso deixar 
de participar da pesquisa e não preciso apresentar justificativas para isso; c) minha 
identidade será mantida em sigilo; d) caso eu, posso ser informado (a) de todos os 
resultados obtidos com a pesquisa, independentemente do fato de mudar seu 
consentimento em participar da pesquisa.  
E por ser verdade, firmamos o presente. 
 

_____________________, _____ de _______________de 2010. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do (a) Aluno(a) e/ou Responsável 

 

__________________________________________ 

Rita de Cássia Pistóia Mariani - Profª Orientadora 

 

__________________________________________ 

Dariela Santos Passos - Aluna do NPGECIMA 
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APÊNDICE 07 - ATIVIDADES CATEGORIZADAS NOS CADERNOS DOS 

ALUNOS DOS PROFESSORES. 

D. 
REGISTROS 

MOBILIZADOS 
PROF
A % 

PROF
B % 

PROF
C % 

PROF
D % 

PROF
E % 

PROF
F % 

PROF
G % 

PROF
H % 

DAG 

RAl 0,39 0,27 0,00 0,00 0,17 1,92 0,31 0,00 

RNm 0,97 1,36 0,67 0,00 0,69 0,00 0,31 0,00 

RGe 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 

RGe→RAl 0,58 3,53 0,00 0,00 1,72 2,40 0,31 0,00 

RLN→RAl 2,12 3,26 0,00 5,96 2,75 6,25 0,62 2,36 

RLN→RGe→RAl 0,00 2,99 0,00 0,00 1,72 0,24 0,00 0,00 

RNm→RAl 0,58 0,00 0,67 0,00 0,69 0,00 0,31 0,00 

RAl→RLN→RNm 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DFc 

RAl 0,19 0,00 0,00 0,00 0,34 0,48 0,00 2,03 

RNm 0,19 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 2,03 

RSb→RGr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74 

RAl→RNm→RSb→RGr 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 

RGe→RAl→RLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 

RGr→RAl 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RGe→RAl 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 

RLN→RAl 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DEq 

RNm 19,69 30,16 20,67 11,29 21,69 18,51 22,77 13,18 

RAl 16,41 8,97 12,00 7,21 9,47 6,49 14,46 6,42 

RSb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RGe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RGe→RNm 2,70 13,04 7,00 2,19 4,65 0,24 0,92 0,00 

RLN→RGe→RNm 0,58 0,82 0,00 0,00 0,34 0,96 0,31 0,00 

RLN→RNm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 

RLN→RAl→RNm 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 4,00 0,34 

RGe→RAl→RNm 1,93 2,17 3,00 0,00 1,72 0,00 2,15 0,00 

RLN→RGe→RAl→RNm 0,97 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RAl→RNm 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 

RLN→RAl 2,70 1,36 1,67 1,57 0,34 3,37 3,08 0,00 

RLN→RGe→RAl 0,77 0,54 1,67 0,00 0,34 1,44 0,00 0,00 

RGe→RAl 0,00 1,09 0,67 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 

RFg→RAl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 

RAl→RSb 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 

RAl→RNm→RSb 3,86 0,00 4,67 3,13 3,61 0,00 0,62 4,05 

RAl→RSb→RGe 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 0,00 1,01 

RNm→RLN 0,19 0,27 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 

RSb→RGe 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DEt RAl 40,15 26,36 44,33 67,08 48,19 54,81 48,31 60,81 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: De nossa autoria baseado nos cadernos dos alunos. 
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APÊNDICE 08 – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ENTREVISTA 

 
AUTORIZAÇÃO / TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
Autorizo a Dariela Santos Passos, aluna do Curso de Pós-Graduação no Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática a entrevistar, transcrever, analisar e divulgar os dados 

necessários à realização da pesquisa intitulada “A Educação Algébrica no 8º Ano do 

Ensino Fundamental das escolas públicas de Ribeirópolis/Se: Entendimentos dos 

professores de Matemática”, sob a orientação da Profa. Drª Rita de Cássia Pistóia 

Mariani, respeitando o anonimato. 

 

Aluno (a) Pesquisador (a): DARIELA SANTOS PASSOS 

Endereço: Rua Jackson de Figueiredo, nº 28 – Campo do Brito / Sergipe. 

Telefone: (79) 9969 – 9535 

E-mail: darielapassos@yahoo.com.br 

 

 

Professor (a) Entrevistado (a): 

______________________________________________________________________ 

 

 

_____________________, _____ de _______________de 2012. 

 

Por estarem de acordo com este termo, ambos os envolvidos assumem o compromisso 

de levarem-no adiante, subscrevendo: 

 

 

__________________________________   ___________________________________ 

Aluno (a) Pesquisador (a)   Professor (a) Entrevistado (a) 

 

 
 
 
 

mailto:darielapassos@yahoo.com.br
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APÊNDICE 09 – ROTEIRO DA ENTREVISTA  
 

Livro Didático Tudo é Matemática 

Critérios de 
seleção do LD 

 O LD foi escolhido por vocês?  De que modo? Quais foram os critérios para a escolha?  Você consegue se lembrar desde que ano vocês utilizam esse LD em 
sala de aula?  Em 2010 era possível escolher outro livro para ser usado a partir de 
2011, porque optaram por essa mesma coleção? 

Avaliação e 
emprego do 

LD pelos 
professores em 

relação à 
introdução dos 

conceitos 

 Você que utiliza esse LD diariamente em sala de aula, como o 
avalia?  Quais são os pontos positivos desse LD?  E os pontos negativos? 
  O que vocês acham da forma como o autor introduz os conceitos?  Geralmente o Dante expõe uma situação-problema e a partir da sua 
resolução apresenta um conceito. O que vocês acham desse 
encaminhamento?  Vocês gostam de acompanhar a introdução dos conceitos como o 
autor expõe?  Vocês sentem falta de alguma organização teórica nesse momento 
de introduzir os conceitos?  Como vocês superam essa deficiência? 

Avaliação e 
emprego do 

LD pelos 
professores em 

relação aos 
exercícios 
propostos 

 E a maneira como o autor expõe os exercícios. Eles são muito 
repetitivos ou são diferentes um dos outros?  Existe a possibilidade de um professor desenvolver todos os 
exercícios propostos pelo LD com os alunos de uma turma do 8º ano? 
(pública)  Mas é necessário que o aluno resolva todos esses exercícios para 
aprender os conteúdos matemáticos do 8º ano?  Quais são os critérios que vocês utilizam para selecionar os 
exercícios que o livro apresenta para se trabalhar com os alunos em 
sala de aula? 

Avaliação e 
emprego do 

LD pelos 
professores em 

relação à 
revisão 

cumulativa 

 E em relação às atividades da revisão cumulativa, vocês consideram 
que elas estão de acordo com os conteúdos tratados anteriormente?  Elas são mais complexas que os exercícios propostos no decorrer do 
capítulo?  Isso contribui para que vocês as utilizem em sala de aula? Por quê? 

Avaliação do 
LD sob o 

ponto de vista 
dos alunos 

 Quais os comentários que os alunos fazem em relação à introdução 
dos conceitos nesse livro? Por quê?  Eles gostam ou não dos exercícios propostos? Por quê?  Qual é a opinião de vocês em relação a estes comentários que os 
alunos realizam? 
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A educação algébrica no livro Tudo é Matemática 

Entendimento 
sobre a educação 
algébrica a partir 

da análise do 
quantitativo e dos 
encaminhamentos 
das atividades do 

LD 

 Vocês já observaram que o LD do 8º ano apresenta esse 
quantitativo de atividades que envolvem a manipulação da escrita 
literal como incógnita, variável, parâmetro, símbolo abstrato ou 
generalizador de um modelo aritmético?  Vocês consideram que esse percentual de atividades é adequado 
para que os alunos aprendam utilizar a escrita literal no 8º ano? 
 
Olhando atentamente para cada questão e a resolução exposta no 
LD (seguindo as orientações do autor) nós observamos esse 
quantitativo de exercícios propostos. 
  Como vocês interpretam esses dados? Qual é a opinião de vocês 
em relação a essa escolha de Dante?  Quais são os motivos que conduziram o autor a optar por esta 
distribuição?  SE ELES DISSEREM QUE ESTÁ CONCENTRADO 
É coerente? Em quais capítulos?  SE ELES DISSEREM QUE ESTÁ DISTRIBUÍDO NO 
DECORRER DO LD:  Todos os conteúdos do 8º ano precisam envolver a escrita 
literal? 
 
- Exemplo 1: questão 17, Capítulo VIII – Quadriláteros e 
circunferências.  Das 92 questões 39, envolvem a escrita algébrica. 
Questão trabalha conceitos de ângulos internos dos paralelogramos 
(quadriláteros). 
- Exemplo 2: questão 17, Capítulo VIII – Quadriláteros e 
circunferências.  Se o autor não utilizasse a álgebra nessa atividade de que outro 

modo ele poderia destacar esse assunto (nessa ou em outra 
atividade)?  Quais são as diferenças entre essas duas atividades?  Qual é a mais complexa (mais difícil)?  Qual dessas duas atividades um aluno que é aprovado no 8º 
ano tem que resolver com sucesso?  (A DEPENDER) Tem algum outro ano que o aluno vai fazer 

esse tipo de atividade?  
  É usual em uma atividade matemática envolver várias 

linguagens matemática?  Se pudéssemos idealizar o ensino da álgebra no 8º ano como ele 
deveria acontecer? 
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Registros de Representação Semiótica no LD 

Identificação dos 
distintos registros 
de representação 
semiótica que são 
mobilizados no 
LD na educação 

algébrica 

QUADRO: 

Reconhecimento 
e análise das 

atividades 
cognitivas de 

transformação de 
registros de 

representação: 
tratamento e 
conversão 

 
 RRS;  Tratamento;  Exemplo de tratamento;  Conversão;  Exemplo de conversão. 
 Vocês usam atividades com diferentes representações e quais são essas 
representações (pode ser a representação de partida) 
 As representações empregadas são em atividades de tratamento ou conversão? 
 Quais as vantagens que vocês observam em atividades de tratamento? 
 Quais as dificuldades que os alunos apresentam em atividades de tratamento? 
 Quais as vantagens que vocês observam em atividades de conversão? 
 Quais as dificuldades que os alunos apresentam em atividades de conversão? 
 

Dimensões da Álgebra 
Você sabe que o autor do livro não escreve como ele quer, mas, sim seguindo as 
orientações do PNLD para que a coleção seja aprovada. Por sua vez, o PNLD segue as 
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCN expõe que uma atividade 
que envolve a escrita literal pode ser classificada de acordo com as funções que as 
letras assumem a partir de quatro dimensões. 
Para iniciar nossa pesquisa contamos todas as atividades presentes no LD, 
selecionamos as que envolvem a escrita literal em sua resolução e então categorizamos 
segundo as Dimensões da Álgebra presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Matemática. 
 É necessário privilegiar alguma dimensão em cada ano? Por quê?  
 Em qual ano deve ser evidenciado cada tipo de atividade? 
 No 8º ano, deve ser privilegiada alguma dimensão? Por quê?  
 Qual dessas atividades é mais desenvolvida no 8º ano? Por quê? 
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Dimensões da Álgebra 
 O que vocês acham desse percentual de atividades presentes no LD?  
 Como vocês interpretam esses dados? 
 Existe a necessidade de se trabalhar com tantas atividades na dimensão das 

equações?  
 Então, de acordo com esse quantitativo presente no LD, quer dizer que a álgebra do 

8º ano é equacional? 
Dimensão Equacional  Essas atividades todas visam determinar o valor da incógnita, umas solicitando 

exclusivamente o valor do x e outras envolvendo conceitos geométricos. Qual é a mais 
fácil para o aluno resolver? Por quê? 
 Os alunos tem melhor desempenho resolvendo a atividade 1 ou a atividade 2? 
Por quê? 
 Na atividade 2, o aluno tem que mobilizar diferentes linguagens matemática 
isso também acontece na atividade 3? 
 Dentre essas atividades, qual é a mais fácil? E, a mais difícil? Por quê? 
 Qual dessas atividades vocês dão preferência? 

Dimensão Estrutural  Qual é a importância desse tipo de atividade que considera os símbolos abstratos na 
escrita literal? 

 Qual a diferença dessas atividades (1 e 2)? 
 Dessas atividades, qual é a que o aluno tem que aprender no 8º ano? 
 Atividade 3: Quais são as vantagens em introduzir esses conceitos por meio dessa 

resolução? (REPRESENTANDO NÃO SÓ ALGEBRICAMENTE, MAS 
TAMBÉM GEOMETRICAMENTE) 

 O aluno gosta quando é feito esse tipo de atividade? 
 O que vocês acham dessas atividades?  
 Quais são as diferenças entre elas? 
 Dessas atividades, qual é a que os alunos têm mais facilidade de resolver? 

Dimensão Funcional  O livro expõe a resolução seguindo esse procedimento. Vocês adotam esse 
caminho? 

 E o que vocês acham de a partir do gráfico determinar a fórmula algébrica? 
 Qual é o caminho que o aluno precisa seguir para resolver? 
 Qual a forma que aparece mais no LD do RAl→RGr ou do RGr→RAl? 
O cognitivo do aluno se desenvolve mais seguindo do RAl→RGr ou do RGr→RAl? 

Dimensão da Aritmética Generalizada 
Quais os aspectos que devem ser considerados para obter uma atividade na dimensão 
funcional? 
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APÊNDICE 10 – SLIDES DA ENTREVISTA 
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