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RESUMO: Neste texto é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve como objetivo identificar estratégias
adotadas por alunos do 7º ano do ensino fundamental de escolas da rede municipais de Aracaju/SE para resolver
problemas matemáticos envolvendo Equações do 1º Grau. Para alcançar tal intento, foi tomado como ponto de partida
um instrumento contendo uma seleção de problemas retirados do livro didático “Sistema de Ensino Aprende Brasil”.
Como suporte teórico foi feita a apropriação do entendimento adotado por Silva (2014) para definir estratégias; de Dante
(2005) para definir a tipificação e o que é denominado problema matemático. A partir dos dados coletados é possível
afirmar que a maior parte dos alunos utilizou estratégia algébrica para solucionar os problemas envolvendo Equações
do 1º Grau, porém ainda apresentam algumas dificuldades ao resolvê-los.
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ABSTRACT: This paper presents the results of a survey that aimed to identify strategies adopted by students from the
7th grade of elementary school municipal network of schools in Aracaju/SE to solve mathematical problems involving the
1st degree equations. To achieve this purpose, it was taken as a starting point an instrument containing a selection of
problems taken from the textbook "Teaching System Learns Brazil". As theoretical support was made appropriation of
understanding adopted by Silva (2014) to define strategies; Dante (2005) to define the classification and what is termed
mathematical problem. From the collected data we can say that most of the students used algebraic strategy to solve
problems involving the 1st degree equation, but still have some difficulties to solve them.
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INTRODUÇÃO
Essa pesquisa teve por objetivo identificar estratégias adotadas por alunos do 7º ano do ensino fundamental de escolas
da rede municipal de Aracaju/SE para resolver problemas matemáticos envolvendo Equações do 1º Grau[i]. O interesse
por esse tema surgiu à época da graduação, no ano de 2014, ao cursar a disciplina Estágio Supervisionado em Ensino
de Matemática II[ii], em que uma das etapas do estágio é a observação antes da regência, para poder conhecer um
pouco mais a turma e como o professor aborda o conteúdo matemático, que à época era Equação do 1º Grau. A escola
na qual fiz o estágio foi a Escola Municipal Santa Rita de Cássia, e desde o primeiro dia percebi que os alunos tinham
dificuldades em resolver os problemas propostos pelo docente, que eram do tipo algoritmo[iii] e, além disso, não foi
possível identificar as estratégias que eles utilizavam.
No período de regência, antes de começar o conteúdo de Inequações, eu e minha colega de curso, fizemos uma revisão
do conteúdo Equação do 1º Grau, por meio de situações problemas em que os alunos precisavam “descobrir” o número.
A atividade foi realizada em grupo, para eles foi uma novidade, pois não estavam acostumados a trabalharem dessa
forma e também em resolver problemas que ainda não tinha um modelo pronto de resposta. Alguns alunos tiveram
dificuldades no processo de resolução, e foi a partir delas e por perceber que o tipo de problema matemático pode
contribuir para um melhor entendimento do conteúdo que decidi por pesquisa as estratégias que os alunos utilizam ao
resolver problemas envolvendo Equações do 1º Grau.
Outro fator que contribuiu para escolha do tema foi a minha participação no grupo de pesquisa denominado Núcleo de
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Investigação sobre História e Perspectivas atuais da Educação Matemática (NIHPEMAT) no ano de 2013. Nesse grupo,
a proposta é investigar temáticas como: a história da Matemática, resolução de problemas, usos de calculadoras e do
computador. Dentre essas, foi resolução de problemas que mais me identifiquei, tema esse pesquisado por Trindade
(2012), Silva (2014) e Costa (2014).
 No início da minha pesquisa, pretendia adotar a resolução de problemas como metodologia, ou seja, tomar como ponto
de problemas envolvendo Equações do 1º Grau, para o ensino desse conteúdo com o objetivo de identificar as
contribuições dessa metodologia, porém nas escolas selecionadas o conteúdo já havia sido ministrado, sendo assim
utilizei como recurso e elaborei a seguinte questão de pesquisa: quais as estratégias adotadas por alunos do 7º ano do
ensino fundamental de escolas da rede municipal de Aracaju/SE para resolver problemas matemáticos envolvendo
Equações do 1º Grau?
Nesta pesquisa foi adotado o entendimento do termo estratégia utilizado por Silva (2014, p. 12), para essa autora são
“conteúdos matemáticos e recursos gráficos mobilizados pelos alunos para chegar à solução de um problema”. Vale
destacar que em certa medida, sigo as recomendações postas por Polya (1978) ao defender que as possíveis
estratégias utilizadas para resolver problemas algébricos é o uso de uma notação matemática adequada. Com o
seguinte refinamento de nomenclatura, estratégia aritmética quando o aluno fizer uso apenas das operações
fundamentais e estratégia algébrica, quando de alguma forma ele mobilizar letras para resolver o problema. Ressalto
que esse entendimento surgiu por meio de leituras de pesquisas relacionadas à resolução de problemas ou Equações
do 1º Grau, apresentadas a seguir.
UMA APROXIMAÇÃO COM A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS A PARTIR DE PESQUISAS JÁ CONCLUÍDAS
O tema resolução de problema já foi tomado como norteador de pesquisas desenvolvidas por alunos de mestrados do
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIMA) e vinculados ao grupo NIHPEMAT,
sendo que, por exemplo, Trindade (2012) utilizou como sujeitos de pesquisa os professores e Costa (2014) e Silva
(2014) os alunos.
Trindade (2012), em sua dissertação intitulada “Entendimentos sobre o uso da resolução de problemas – o caso de
professores de Matemática do 6º ao 9º ano da rede municipal de Aracaju/SE” teve como objetivo analisar os usos que
os professores faziam dos diferentes tipos de problemas matemáticos, em busca de indícios da resolução de problemas
como metodologia. A autora utilizou como suporte teórico Onuchic (1998,1999, 2008) e Pereira (2004) para o
entendimento de resolução de problemas como metodologia. Polya (1978), Dante (2005) e D’Amore (2007) para
denominar e tipificar problema matemático. Chapman (1999) para os símbolos de iteração na busca de indícios da
resolução de problemas como metodologia.
Para alcançar o objetivo de pesquisa, Trindade (2012) utilizou como instrumento uma seleção de problemas
matemáticos retirados da coleção “A Conquista da Matemática” de autoria de Giovanni e Castrucci (2009), e uma
entrevista semiestruturada, realizada com quinze professores de Matemática dos anos finais do ensino fundamental. A
autora afirma que “no caso dos professores aracajuanos, predominantemente os problemas matemáticos são utilizados
como recurso e que foi possível verificar que há possibilidade de inserção do uso como metodologia” (TRINDADE, 2012,
p. 103).
Já Costa (2014), buscou analisar as estratégias adotadas pelos alunos aracajuanos dos anos finais do ensino
fundamental para resolver problemas geométricos. Para alcançar esse objetivo ela utilizou além de um instrumento para
cada ano, ou seja, do 7º ao 9º ano, entrevista semiestruturada coletiva com 10% dos alunos que participaram de cada
uma das turmas, sendo uma de cada região geográfica de Aracaju. Os problemas foram retirados de livros referentes há
um ano antes, ou seja, dos livros do 6º ao 8º ano com o intuito de garantir que os alunos já teriam vistos os conteúdos.
Costa (2014) ressalta que para a escolha desses alunos não levou em consideração apenas as respostas corretas, mas
também as que apresentaram ideias “curiosas” ou claras. Utilizou Polya (1978) como teórico, para o entendimento sobre
problemas matemáticos geométricos, a tipologia e também os procedimentos de resolução. Segundo a autora, a
recomendação primeira de Polya (1978) para caracterizar “uma possível estratégia de resolução de problemas
geométricos é referente à construção de figuras compostas de dados e incógnitas” (COSTA, 2014, p. 41). A autora
afirma que “no caso dos alunos aracajuanos da rede municipal dos anos finais do ensino fundamental quando se
deparam com problemas geométricos, os mesmos adotam estratégias aritméticas e geométricas” (COSTA, 2014, p.
102).
O trabalho que mais se aproxima desta pesquisa é a dissertação de Silva (2014) intitulada “Resolução de problemas
algébricos: uma investigação sobre estratégias utilizadas por alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental da rede
municipal de Aracaju/SE”. O objetivo da autora foi analisar e examinar as estratégias utilizadas pelos alunos do 8º ao 9º
ano da rede municipal de Aracaju/SE para resolver problemas algébricos.
A autora selecionou uma escola de cada região geográfica de Aracaju, realizou entrevistas semiestruturadas com 20%
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de um total de cento e oitenta e dois alunos. Silva (2014) utilizou um único instrumento para os alunos do 8º e 9º ano,
ela justifica afirmando que, os problemas desses anos são muito parecidos. Em suas considerações, afirma que “a
maioria dos alunos utilizam estratégias aritméticas na resolução de problemas algébricos” (SILVA, 2014, p. 94).
Além das dissertações produzidas por esses pesquisadores vinculados ao NIEHPMAT busquei pesquisas que
priorizassem o conteúdo de Equações do 1º grau. Localizei o artigo intitulado “refletindo sobre os erros na resolução de
problemas envolvendo equações algébricas do 1º grau: uma experiência com os alunos do ensino fundamental” de
autoria de Sperafico e Golbert (2011), realizada com alunos do 8º ano do ensino fundamental da região metropolitana
de Porto Alegre. A qual teve como objetivo “identificar e refletir sobre as possíveis origens de erros cometidos durante a
resolução de problemas envolvendo equações algébricas do 1º grau” (SPERAFICO e GOLBERT, 2011, p. 1). Para
alcançar tal intento, as autoras propõem situações problemas e junto com os alunos analisam o processo da resolução,
como está posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental:
Resolver um problema pressupõe que o aluno:

• Elabore um ou vários procedimentos de resolução (como realizar simulações, fazer tentativas, formular
hipóteses);

• Compare seus resultados com o de outros alunos;
• Valide seus procedimentos; (BRASIL, 1998, p.41).

 
Sperafico e Golbert (2011) utilizaram também como referências Cury (2007), Pinto (2000), Booth (1995), Kieran (1995) e
Freitas (2002), Vergnaud (1996), Bernard e Cohen (1995). As autoras concluem que os erros cometidos pelos alunos
relacionados à resolução de problemas envolvendo Equações do 1º Grau, possivelmente tem origens em conceitos mal
formados e generalizações aritméticas.
Outro artigo, intitulado “Análise dos erros na resolução de problemas de equações do 1º grau dos alunos da 6ª série” de
autoria de Lopes, Sousa e Gaia (2010), tentam identificar os erros cometidos em Equações do 1º Grau e propõem
respostas com a finalidade de ajudar os alunos a aprender esse conteúdo.  Essa pesquisa foi desenvolvida com vinte
alunos do 7º ano do ensino fundamental de uma escola pública de Belém do Pará.
Para alcançar tal objetivo as autoras adotaram o seguinte procedimento ao analisar uma prova aplicada com vinte
alunos, “i) Os caminhos que os alunos usam para resolver Equação do 1º Grau. ii) Os conhecimentos matemáticos que
utilizam. iii) Os erros mais frequentes em resolução de problemas em equações e qual a natureza deles” (LOPES,
SOUSA e GAIA, 2010, p.1). Utilizaram como suporte teórico Pinto (2000), Silva e Buriasco (2004).
Nas considerações, as autoras destacam que os alunos apresentaram erros como, compreensão dos problemas, de
algoritmos, tabuadas. Lopes, Sousa e Gaia (2010) afirmam que os alunos estão acostumados com questões diretas, as
quais não exigem deles o pensamento lógico, e por isso eles têm muita dificuldade em resolver os problemas. Ainda nas
considerações as autoras ressaltam que os professores devem ter mais responsabilidade e se importar com os alunos.
E propõe que os docentes reflitam suas ações em sala de aula, dessa forma irá ajudar os alunos a aprender o conteúdo
de Equações.
INSTRUMENTO E SUJEITOS
Os problemas matemáticos utilizados para elaborar o instrumento de pesquisa foram retirados do livro didático “Sistema
de Ensino Aprende Brasil” de autoria Anvimar Galvão Gasparello, Carlos Henrique Wiens e Isabel Cristina de Ramos
Lombardi (2008), que é adotado pelos professores da rede municipal de Aracaju/SE. Foi a partir desse livro, mais
especificamente o 3º volume, destinado ao 7º ano do ensino fundamental que foram selecionados dez problemas do tipo
padrão, segundo a classificação de Dante (2005). Para uma melhor aplicação o instrumento, esse foi dividido em duas
partes, cada uma com cinco problemas, o tempo destinado para a solução de cada parte foi uma aula de cinquenta
minutos.
Depois dos problemas foi à vez de selecionar as escolas sendo elas, Escola Municipal de Ensino Fundamental
Professor Antônio da Costa Melo, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia, Escola Municipal de
Ensino Fundamental Professora Maria Thétis Nunes, Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Vargas.
Todas localizadas na zona oeste de Aracaju.
Para apresentar os dados coletados faço referência às escolas por meio do código E1, E2, E3, E4, que representa as
escolas EMEF Prof.º Antônio da Costa Melo, EMEF Santa Rita de Cássia, EMEF Prof.ª Maria Thétis Nunes, EMEF
Presidente Vargas, respectivamente. Para fazer referência aos sujeitos participantes desta pesquisa utilizei um código,
por exemplo, A01E1 ao A35E1 que se refere aos alunos da EMEF Prof.º Antônio da Costa Melo, A01E2 ao A45E2 da
EMEF Santa Rita de Cássia, A02E3 ao A17E3 da EMEF Prof.ª Maria Thétis Nunes e A03E4 ao A04E4 alunos da EMEF
Presidente Vargas.
O instrumento desta pesquisa foi aplicado em seis turmas do 7º ano, um total de cento e trinta e seis alunos.  A partir
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dos dados coletados por meio do questionário posto no cabeçalho do instrumento foi possível traçar um perfil dos
sujeitos da pesquisa. A maioria dos alunos não está com a idade correspondente ao ano, há uma variação grande nas
idades, apenas 35% dos alunos estão com a idade certa nos 7º anos. Ou seja, trinta e sete alunos no total. Porém a
quantidade de alunos repetentes é menor do que no EMEF Santa Rita de Cássia em que vinte alunos de uma das
turmas que participaram da pesquisa são repetentes.  
 
ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELOS SUJEITOS DESTA PESQUISA
Antes de apresentar estratégias adotadas pelos sujeitos desta pesquisa, vale destacar que no decorrer da aplicação, foi
possível identificar que alguns alunos não tinham paciência em realizar o primeiro passo para resolver um problema,
que segundo Polya (1978) é, compreender o problema. Tal dificuldade é destacada por Dante (2005, p. 52) ao afirmar
que “uma das maiores dificuldades do aluno ao resolver um problema é ler e compreender o texto”.
 No momento da aplicação, solicitava que eles lessem o problema e em seguida fazia alguns questionamentos: o que o
problema está pedindo? O que você precisa fazer? Para que dessa forma os conduzissem a entender o problema,
elaborar um plano e consequentemente executa-lo.
Mas, a etapa que os alunos mais resistiram a seguir, apesar das orientações foi o último passo recomendado por Polya
(1978) e uma pequena parte dos alunos fizeram, que é verificar o resultado. No momento em que os alunos estavam
lendo o problema, percebi que eles não sabiam ler direito, talvez por isso eles pediram-me para ler e explicar o que
deveriam fazer. Constatei que eles entendiam melhor o problema quando solicitava para que fizessem a leitura e
questionava-os. Enquanto eles estavam respondendo, tentava observar e questioná-los para saber como haviam
chegado à solução do problema, dessa forma podia entender melhor como eles pensavam para chegar à solução.
Apresento a seguir estratégias[iv] adotadas pelos sujeitos parceiros desta pesquisa dividida em duas partes.
As estratégias adotadas por alunos na resolução dos problemas da primeira parte do instrumento.
Dos cinco problemas da primeira parte do instrumento, três apresentam um maior número de estratégia algébrica, talvez
o enunciado do problema tenha influenciado os alunos, pois solicitava que eles utilizassem equações para solucioná-los.
Assim, a seguir apresento estratégias utilizadas por alguns alunos que participaram desta pesquisa ao resolver dois dos
problemas contidos no instrumento.
Em um dos problemas é apresentado duas situações em que as balanças estão equilibradas e pedido que os alunos
descubram o peso de cada um dos produtos e mostre como  fez para descubrir. E em  seguida, escrever uma equação
que represente o equilibrio da balança. No item (a) é apresentada a imagem de uma balança que em um dos pratos
contem um bolo e um peso de quinhentos gramas e no outro de um quilograma e um de quinhentos gramas. Já o item
(b), em um dos pratos contém duas aboboras e um peso de dois quilogramas. No outro, dois pesos de dois
quilogramas, um de quinhentos gramas e uma abobora.
 A  maioria dos alunos que responderam utilizaram a estratégia algébrica, ou seja, usaram equações para resolver o
problema,  como vemos na resolução do aluno A02E2:
Resolução item (a):                         
x + 500 = 1500                                
x = 1500 – 500                                
x = 1000                                           
Resolução  item (b):
 x + 2000 = 4500
x = 4500 – 2000
 x = 2500
Ao escrever a equação que representa o equilíbrio da balança o aluno faz a transformação da unidade de medida
corretamente, ou seja, transforma quilo em gramas e resolve corretamente, ele mostrar ter conhecimento não só do
conteúdo de equações, mas, também de converter unidades de medidas de massa.
Nesse mesmo problema o aluno A07E3 utiliza estratégia aritmética, no item (b) ele soma o peso “descoberto” da
abobora com os pesos presentes em cada um dos pratos, verificando se sua resposta estava correta. Mas não deixa
registrado como chegou a esse resultado. O aluno obedece à última etapa para resolver um problema segundo Polya
(1978). Como é possível observar a seguir.
Resolução item (a): “por que em um tem 1k 500g e no outro tem 500g e um bolo pra ficar em equilíbrio tinha que bota
1k”.
Resolução item (b): I prato      II prato
                               2500          2500
                               2500          2000
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                               2000          500        
                               7000          7000
“O peso da abobora é 2500 eu fiz a conta e deu serto”
Diferentemente dos alunos que utilizaram a representação algébrica, ou seja, equação para solucionar esse problema
os alunos que utilizaram estratégia aritmética explicaram o raciocínio para chegar à solução. Como é possível observar
na solução da aluna A03E4 no item (b) desse problema.
Resolução item (b): “eu descobri porque de um lado tem 2kg + 2kg + 500g e uma abobora e do outro tem 2kg mais 2
aboboras ou seja do lado esquerdo a abobora que esta na frente pesa 2,5kg”.
O outro problema também traz duas situações para que os alunos resolvam utilizando – se de equações. Item (a): O
dobro de um número diminuído de 4 é igual a esse número aumentado de 1. Qual é esse número? No Item (b): João
tem R$ 4.000,00 e Carlos tem R$ 400,00. Ambos ganharam uma mesma quantia em dinheiro, de modo que a quantia
que Carlos ficou representa a quinta parte da quantia de João. Quantos reais cada um ganhou?
As estratégias utilizadas para resolver o item (a) desse problema foram algébricas e aritméticas. Muitos alunos não
resolveram corretamente o problema, pois, não conseguiram traduzir da linguagem escrita para a linguagem
matemática. Porém a aluna A02E3 escreve corretamente a equação e resolve.
Resolução item (a): 2x – 4 = x + 1
2x – x = 1 + 4
1x = 5
x = 5/1
x = 5
“Esse número é 5”
 
Diante da resposta é possível perceber que a aluna tem conhecimento do conteúdo de equações, pois ela interpretou e
respondeu o que estava sendo perguntado no problema. Mas ela faz operações que não seriam necessárias, pois divide
cinco por um, e ainda utiliza o símbolo de divisão ao invés de escrever em forma de fração. Uma observação a ser feita
na solução é que essa aluna foi uma das poucas que respondeu à pergunta do problema.
Já a aluna A01E2, que utiliza estratégia aritmética e também chega à solução correta do problema, ela soma os dois
números que aparecem no enunciado do problema:
Resolução item (a): 4 + 1 = 5
No item (b), as estratégias utilizadas pelos alunos foram a algébrica e a aritmética, porém nenhum conseguiu resolvê-lo
corretamente. Como é possível observar na resolução da aluna A35E1, em que ela apenas multiplica um dos valores
que aparecem no enunciado.
Resolução item (b):   4.000,00
                                          x 4.000,00              
                                         160000,0000
“Ambos ganharam uma quantia em dinheiro 160000,0000”
Ao utilizar estratégia algébrica para resolver esse problema a aluna A02E3 comete alguns equívocos, primeiro ela não
escreve uma equação, mas, uma expressão algébrica, depois calcula o MMC, em seguida, não escreve mais a fração e
no lugar do sinal de adição coloca um sinal de igualdade.
Resolução item (b): 4.000,00/1 + x/5
                             (20.000,00 + 1x) /5
                             1x = 20.000,00
                             x = 20/1
                             x = 20.000,00
“Cada um fica com vinte mil”
A maioria dos alunos não respondeu esse item, um total de setenta e sete alunos, talvez um dos fatores tenha sido a
presença de frações no enunciado do problema, como é possível observar na resolução da aluna A02E3, ela teve
dificuldades em traduzir corretamente para a linguagem matemática, sendo que no item (a) sua solução está correta. A
seguir apresento as estratégias utilizadas pelos alunos na segunda parte do instrumento.
As estratégias adotadas pelos alunos na resolução dos problemas da segunda parte do instrumento
Os problemas da segunda parte do instrumento foram respondidos por um número menor de alunos comparado com a
primeira parte. Na época da aplicação, lembro-me de que eles reclamavam, dizia não entender o que precisavam fazer
para responder, talvez esse tenha sido um dos motivos.
Os problemas são parecidos com os da primeira parte. Um deles tem o seguinte enunciado: Resolva as
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situações-problemas, utilizando-se de equações. Item (a): Em um dos pratos de balança, em equilíbrio, há 850 g de
macarrão. Em outro prato, há dois potes de margarina, um de 250 g e outro de 500 g, e mais 4 pedaços de queijo, todos
com a mesma massa. Cada pedaço de queijo tem quantos gramas? Item (b): Cada lado do triângulo (isósceles, no qual
os lados iguais medem 5a e o outro 2a) tem quantos centímetros, se o perímetro é de 96 cm?
  As estratégias utilizadas pelos alunos na resolução do item (a) foram aritméticas e algébricas. O A24E1, respondeu
corretamente o problema, ele utiliza adição e divisão para resolver.  E mostra ter interpretado o problema, além disso,
ele ainda verifica se o resultado está correto. Como é possível observar a seguir.
Resolução item (a): 850 – 100     500g                     100/ 4 = 25
                                                     250
                                                     750
                                                   +100
                                                     850
“Cada pedaço de queijo tem 25g”
Os alunos que utilizaram estratégia algébrica resolveram esse problema de duas formas distintas, como é possível
observar na resolução de A25E2 a seguir e na sequência a resolução do aluno A08E3.
Resolução item (a): x + 750 = 850                                “x = 4 queijos”
                              x = 850 – 750
                              x = 100
“Cada um vale 25g”
O aluno A25E2, utiliza-se de uma equação para resolver o problema, em que a letra x representar os quatro pedaços de
queijo, resolve-a, e em seguida escreve a resposta. Apesar de não está registrado ele provavelmente dividiu o resultado
encontrado pela quantidade de pedaços de queijo.
Já o aluno A08E3 escreve a equação de acordo com o enunciado do problema, apesar de ter colocado um sinal de
divisão no lugar da igualdade na primeira linha, mas, na linha seguinte ele corrige.
Resolução item (a): (850 / 250) + 100 + 4x
                               4x = 250 + 100 – 850
                               4x = 100
                               x = 100/4
                               x = 25
No item (b), a maioria dos alunos deixou o problema pela metade, pois muitos calcularam o valor da incógnita e não
concluíram o que estava sendo pedido no enunciado. Essa dificuldade fica visível na solução de A25E2.
Resolução item (b): triângulo: 5 + 5 + 2 = 12 cm
O aluno soma os valores que aparece na figura, ignorando o fato de esses números estarem acompanhados de letras e
que o perímetro era 96 cm. Assim como ele mais trinta e três alunos utilizaram estratégia aritmética, por exemplo,
divisão entre o valor do perímetro pela quantidade de lados do triângulo. Dos dois itens, o que os alunos tiveram mais
dificuldade foi o item (b). Um dos alunos que respondeu todo o problema foi o A08E3.
Resolução item (b): 2a + 5a + 5a = 96             5x 8 = 40
                                12a = 96                            5 x 8 = 40
                                a = 96 /12                        2 x8 = 16
                                a = 8
Esse aluno escreve a equação somando os valores de cada lado do triangulo e igualando ao valor correspondente ao
perímetro. Ele apenas não escreveu a unidade de medida de comprimento.
Outro problema do instrumento traz a seguinte situação: Antônio disse que, em uma bicicletaria, há a mesma
quantidade de bicicletas e triciclos, pois há 72 rodas no total. Carolina, sua irmã, disse que isso era impossível. Item (a)
Quem está com razão? Justifique. Item (b) É possível determinar exatamente quantas bicicletas e quantos triciclos há
na loja? Por quê?
A única estratégia utilizada por dois dos sujeitos que responderam esse problema foi a aritmética, os outros dezoito
escreveram apenas a resposta, além disso, tiveram bastante dificuldade em interpretar o problema. A aluna A28E1
responde da seguinte forma.
Resolução item (a): T – 12
                                B – 18
“Antônio. Se a bicicleta tem 2 rodas e a metade de 72 é 36 então tem 18 bicicletas e o triciclo tem 3 rodas e a metade de
36 então tem 12 triciclos, então ao todo tem 72 rodas”
A aluna escreve seu raciocínio para chegar à resposta, considera que a bicicleta tem duas rodas e o triciclo três, assim
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dividiu em duas partes iguais o número total de rodas. Parece que aluna interpretou que no problema o que deveria ser
igual era a quantidade de rodas e não a quantidade de bicicletas e triciclos;
Diante da análise dos cento e trinta e seis instrumentos, é possível afirmar que os alunos recorrem na maioria dos
problemas a estratégia algébrica, mas ainda apresentam dificuldades ao traduzir da linguagem escrita para a linguagem
matemática.
CONSIDERAÇÕES
Esta pesquisa teve por objetivo investigar as estratégias adotadas pelos alunos do 7º ano de escolas da rede municipal
de Aracaju/SE para resolver problemas matemáticos envolvendo o conteúdo Equações do 1º Grau.  Para alcançar tal
intento, analisei os dados coletados de cento e trinta e seis instrumentos, compostos por perguntas relacionadas aos
alunos e a problemas matemáticos.
O instrumento foi elaborado a partir do livro didático “Sistema de Ensino Aprende Brasil” o qual foi dividido em duas
partes. O número de problemas e essa organização parecem ter gerado desinteresse por parte de alguns alunos, pois
com isso o tempo destinado para resolver cada problema ficou reduzido. Mas, mesmo assim uma quantidade
significativa de alunos colaborou e dedicou um tempo para a resolução.
Com base nos dados coletados foi possível verificar que a maior parte dos alunos do 7º ano de escolas da rede
municipal de Aracaju/SE utiliza estratégia algébrica para solucionar os problemas envolvendo Equação do 1º Grau. Um
fator que pode ter contribuído para esse resultado é que além do enunciado de alguns problemas já recomendar que o
aluno utilizasse equações, havia pouco tempo que o professor havia abordado o conteúdo.
Por fim, apesar de não ser o foco desta pesquisa, apontar erros e dificuldades, vale ressaltar que os alunos em sua
maioria, mesmo utilizando estratégia algébrica para resolver os problemas envolvendo Equação do 1º Grau,
demonstraram ter algumas dificuldades. Por exemplo, para traduzir da linguagem escrita para a linguagem matemática
e em relação às operações básicas.    
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[i] Neste texto é apresentada parte do trabalho de conclusão de curso intitulado “Um estudo sobre estratégias adotadas
por alunos do 7º ano para resolver problemas envolvendo equações do 1º grau (Aracaju/ SE)”, defendido em 2014 como
requisito parcial para conclusão do curso de Licenciatura em Matemática.
[ii] Ministrada pela Prof.ª Dr.ª Georgiane Amorim Silva.
[iii] Segundo Dante (2005) os problemas matemáticos podem ser classificados como, algoritmo, padrão,
reconhecimento, quebra cabeça, aplicação e heurístico.
[iv] Optei nesta pesquisa apresentar as respostas dos alunos da mesma forma como está nos instrumentos, sem corrigir
os erros de ortografia.
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