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Resumo:

Este artigo é parte de uma pesquisa em História da Educação Matemática cujo objetivo foi situar o Pensamento Algébrico no nível da Early Algebra
nas diretrizes curriculares dos anos iniciais do Ensino Fundamental e nos demais documentos publicados no período de 1997 a 2017. Numa
metodologia de Análise Documental ancorada numa Análise de Conteúdo investigamos as publicações compreendidas entre os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o 1º e 2º ciclo do Ensino Fundamental (1997) e a Base Nacional Comum Curricular (2017), interpolados pelas discussões
ocorridas no National Council of Teachers of Matematics (2000), na conferência Algebra Gateway to Technological Futur (2007) e as diretrizes
apresentadas nos documento proposto pelo Ministério da Educação e Cultura para a Alfabetização (BRASIL, 2012). Identificamos na estrutura
educacional uma lacuna até o ano de 2012, referente ao ensino da álgebra para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Verificamos também a
possibilidade da manifestação do Pensamento Algébrico desde a Educação Infantil a partir esquemas cognitivos mediados por situações que
apresentam elementos caracterizadores da álgebra.

Palavras-chave: Pensamento algébrico. Early Algebra. Documentos.

Abstrat

This article is part of a research in History of Mathematics Education whose objective was to situate Algebraic Thinking at the level of Early Algebra in
the curricular guidelines of the initial years of Elementary School and in the other documents published in the period from 1997 to 2017. In a
methodology of Documentary Analysis Anchored in a Content Analysis we investigated the publications included between the National Curricular
Parameters for the 1st and 2nd cycle of Elementary School (1997) and the National Curricular Common Core (2017), interpolated by the discussions in
the National Council of Teachers of Mathematics (2000) , In the conference Algebra Gateway to Technological Futur (2007) and the guidelines
proposed by the document proposed by the Ministry of Education and Culture for Literacy (BRASIL, 2012). We identified in the educational structure a
gap until the year 2012, referring to the teaching of algebra for the initial years of Elementary School. We also verified the possibility of the Algebraic
Thinking from Early Childhood Education starting from cognitive schemes mediated by situations that present elements that characterize algebra.

Keywords: Algebraic thinking. Early Algebra. Documents.

Considerações iniciais

Este artigo tem como objetivo situar o Pensamento Algébrico nas diretrizes curriculares e nos demais documentos publicados no período de 1997 a
2017 e, faz parte do recorte de um estudo em História da Educação Matemática sobre o pensamento algébrico nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Compreende uma análise documental no período compreendido entre a aprovação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
1997) e a implantação da Base Nacional Comum Curricular[1] (BNCC) (BRASIL, 2017). Escolhemos o período, acima citado, por estar situado entre
dois documentos de referência no sistema educacional brasileiro e não como origem das discussões do Pensamento Algébrico na perspectiva da
Early Algebra no Brasil.
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Verificamos que antes dos Parâmetros Curriculares Nacionais da Matemática para o 1º e 2º ciclo[2] do Ensino Fundamental, pesquisadores como
David (1985), Fiorentini; Miorim e Miguel (1992; 1993), Carraher e Schliemann (1995), Booth (1995) entre outros já questionavam o ensino da
Matemática escolar, em especial a abordagem do Pensamento Algébrico para os anos iniciais do Ensino Fundamental desprovido de noções
elementares da álgebra. Discutiam a existência de uma relação intrínseca entre a aritmética generalizada (USISKIN, 1995) e álgebra que por vez
ficava relegada a (sub) entendimentos pedagógicos. Consideramos importante estabelecer uma relação entre as estruturas da aritmética e as
primeiras ideias algébricas como uma forma de desenvolver, expandir e evidenciar o cerne da álgebra desde os primeiros conhecimentos escolares.

Pesquisas recentes ressaltam que em conceitos básicos como, por exemplo: a formação de uma sequência numérica; a construção e assimilação de
um algoritmo (multiplicação e outros); o estabelecimento das propriedades operatórias; a organização das leis que regulamentam as estruturas
Matemáticas, entre outros, temos evidências do Pensamento Algébrico. Considerando que estes conhecimentos configuram-se como aporte teórico
da Matemática independente do ano escolar, avaliamos que a introdução do Pensamento Algébrico na perspectiva da Early Algebra tende a minimizar
as deficiências algébricas observadas em estudantes em anos superiores, como o mecanismo abstrato de procedimentos algébricos desprovidos de
significado.

No Brasil, de acordo com nosso estudo, as discussões e sugestões pedagógicas para o desenvolvimento do Pensamento Algébrico se manteve
ignorado pelas instituições e órgãos educacionais por um tempo. Seu primeiro registro oficial surge no documento elaborado pelo Ministério da
Educação e Secretaria da Educação Básica em parceria com a DICEI e COEF[3] (BRASIL, 2012), intitulado Elementos Conceituais e Metodológicos
para definição dos direitos da Aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental. Na sequência,
temos as diretrizes da BNCC que trazem o Pensamento Algébrico como uma forma de pensar no eixo compreendido pela álgebra, e um dos
conhecimentos/habilidades necessárias ao ensino e aprendizagem da Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

1 O LUGAR DO PENSAMENTO ALGÉBRICO ENTRE 1997 – 2017

Traremos nesta seção uma discussão sobre o Pensamento Algébrico no período compreendido entre os PCN e a BNCC, interpolados pelas
discussões ocorridas no National Council of Teachers of Matematics (2000), na conferência Algebra Gateway to Technological Futur (2007) e as
diretrizes propostas pelo documento proposto pelo Ministério da Educação e Cultura para a Alfabetização (BRASIL, 2012).

1.1 A Matemática nos Parâmetros Curriculares para o 1º e 2º ciclo do Ensino Fundamental

Conforme os PCN, a disciplina de Matemática é abordada em quatro eixos norteadores: Números e suas operações; Espaço e Formas; Grandezas e
Medidas; Tratamento de Informação. Não temos nessas diretrizes a orientação para o estudo da álgebra “embora nas séries iniciais já se possa
desenvolver uma pré-algebra, é especialmente nas séries finais do Ensino Fundamental que os trabalhos com a álgebra serão ampliados” (BRASIL,
1997, p. 39, grifo nosso). Subentende-se que o ensino da álgebra ou suas noções para o primeiro e o segundo ciclos (anos iniciais do Ensino
Fundamental) deverá ser “contemplado”[4] no eixo dos números e suas operações.

Tem-se no primeiro ciclo escolar que um dos objetivos da aprendizagem Matemática consiste em que a criança possa interpretar e produzir escritas
numéricas a partir da observação de sua regularidade e representá-los a partir de registros informais. Esta capacidade a ser desenvolvida representa
o que chamamos de elementos caracterizadores da álgebra tais como: “percepção de regularidades, percepção de aspectos invariantes em contraste
com outros que variam, tentativa de expressar ou explicitar a estrutura de uma situação-problema e a presença de um processo de
generalização”(FIORENTINI, MIORIM e MIGUEL, 1993, p. 87).

No segundo ciclo escolar esse objetivo toma forma de uma generalização elementar através da observação, experimentação e a capacidade de lidar
com expressões matemáticas sem a formalização conceitual. Essa generalização possibilita uma

Organização dos fatos básicos das operações pela identificação das regularidades e propriedades. [...] Ampliar os
procedimentos de cálculo - mental, escrito, exato, aproximado – pelo conhecimento de regularidades dos fatos
fundamentais, de propriedades das operações, da antecipação e verificação dos resultados (BRASIL, 1997, p. 51-56).

A formação do sistema de numeração decimal constitui uma generalização de padrões/sequência e trazem de forma implícita estratégias algébricas
quanto aos agrupamentos de seu sistema de base dez (ou outra base qualquer). Por exemplo, quando representamos o número natural vinte e cinco,
por vinte vezes dez mais cinco, 25 = 20.10 + 5; ou trezentos e quarenta e dois, por três vezes cem, ou dez ao quadrado, mais quatro vezes dez mais
dois, 342= 3.10² + 4.10 + 2 ou outros mais. O que se pretende é que, “o estudante precisa compreender a regra do sistema decimal. [...] Pela análise
das regras de funcionamento do sistema de numeração decimal, os alunos podem interpretar e escrever qualquer escrita numérica” (BRASIL, 1997, p.
53-57). Estando o estudante habilitado para escrever qualquer número isso se torna um modelo, uma representação em a que prioridade não é o
cálculo e sim o entendimento das operações que o compõem para modelos futuros.
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Assim, quando utilizamos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição para justificar o algoritmo da multiplicação estamos a fazer
álgebra. Empregamos procedimentos algébricos de forma implícita, uma vez que “os livros actuais estão renunciando à antiga linguagem de
unidades, dezenas e centenas para explicar os algoritmos, estão incorporando cada vez mais a linguagem da álgebra” (GÓMEZ, 2006, p. 364).
Quando explicamos (não resolvemos), por exemplo: no algoritmo quinze vezes oito, dizemos que quinze é igual a dez mais cinco, e que o produto se
obtém aplicando a propriedade distributiva em relação à adição, 15 . 8 = (10 + 5) . 8.

Fato semelhante acontece se fizermos a multiplicação de “vinte e três por vinte e quatro dizemos que vinte e três é vinte mais três e que vinte e quatro
é vinte mais quatro e que o produto se obtém aplicando duas vezes a propriedade distributiva, 23 x 24= (20 + 3) (20 + 4). Isto é uma linguagem
algébrica” (ibid, p. 365). Reportar a composição do sistema de numeração decimal a um sistema algébrico representa uma abordagem algebrizada da
aritmética que tende a contribuir para conectar as ideias da álgebra formal ao sistema de numeração básico da Matemática.

1.2 National Council of Teachers of Matematics[5] (NCTM, 2000)

No panorama internacional este documento aparece como uma referência para a introdução do Pensamento Algébrico como uma das aprendizagens
necessária ao ensino de Matemática para os estudantes dos anos iniciais. Este documento propõe um conjunto de normas conceituais e processuais
sobre o ensino e aprendizagem. Destaca que “os alunos devem aprender matemática com compreensão, construindo ativamente novos
conhecimentos a partir da experiência e conhecimento prévio”[6] (NCTM, 2000, p. 20). O que sugere a necessidade de desenvolver desde a fase
inicial escolar habilidades necessárias para que o estudante possa saber e fazer Matemática, e em especial as ideias algébricas.

No que se refere à álgebra o estudante desde o pré-escolar[7] deve compreender padrões, relações e funções, numa proposta em que ele possa:

Classificar e ordenar objetos por tamanho; descrever, estender e fazer generalizações sobre figuras geométricas e padrões
numéricos; representar, analisar e generalizar uma variedade de padrões com tabelas e gráficos, palavras e quando
possível, regras simbólicas; reconhecer, descrever padrões como sequências de sons e formas ou padrões numéricos
simples e traduzir para uma outra representação (NCTM, 2000, p. 10)

Para este Conselho, os estudantes dos anos iniciais devem ter suas primeiras noções do Pensamento Algébrico por meio de atividades que possibilite
o desenvolvimento dos elementos caracterizadores da álgebra e, posteriormente, os transforme em elementos constitutivos desta mesma álgebra,
agora formal. Estas situações podem surgir de sequências repetitivas (cores, figuras) e recursivas (números em intervalos de 1, 2 ou mais) que
formarão a base conceitual para modelar as ideias algébricas e desenvolver o raciocínio funcional. De início o estudante deve ser convidado a
descrevê-la verbalmente para depois transcrevê-la para um sistema mais elaborado. Numa evolução gradual e representativa estas situações
possibilitarão uma base sólida para a construção de um sistema sintaxe-lógico-formal no futuro. Para Leitão (2004, p. 4), “esta base conceptual
deverá ser construída ao longo de um largo período de tempo. Isto implica um trabalho sistemático com: os números e suas propriedades; os diversos
sentidos da variável; a noção de equivalência”. A partir de um conjunto de situações que não trazem em seu bojo regras simbólicas algébricas, mas
que possibilite desenvolvê-las e manipulá-las de forma a modelar ideias matemáticas que carecem de um raciocínio mais sofisticado. .

1.3 O Pensamento Algébrico no projeto Early Algebra

Na conferência Algebra Gateway to Technological Future[8], em novembro de 2006, o Pensamento Algébrico se agiganta e ganha status de objeto de
pesquisa com as discussões do Grupo de Trabalho (GT1) intitulado Early Algebra (EA). Este grupo teve como foco investigar o estudo da Álgebra, as
implicações e as mudanças propostas para introduzir as noções algébricas para os anos iniciais escolares.

Neste contexto, pesquisadores como Davis (1985), Kaput (1998), Blanton (2005), Carraher e Schliemann(1995,2007) e outros que já defendiam esta
ideia viram a possibilidade de discutir a existência do Pensamento Algébrico dos estudantes dos anos iniciais como uma forma de raciocínio presente
nas relações aritméticas e, também, como uma possibilidade para reformular as ideias algébricas arraigadas há anos no sistema educacional.

Segundo os princípios norteadores do GT1, a introdução das noções algébricas nos anos iniciais: (i) aborda as cincos competências necessárias à
proficiência de Matemática[9]; (ii) permite uma compreensão e antecipação dos conceitos algébricos futuro e (iii) democratiza o acesso as ideais
matemáticas e aumento as oportunidades para o sucesso escolar ao longo da vida (KATZ, 2007). As discussões na área focavam no uso da
aritmética generalizada e nas relações funcionais. A primeira como um domínio para expressar e formalizar generalizações como uma forma de
estabelecer relações entre as propriedades e as regras utilizadas e a segunda como uma forma de explicitar/generalizar padrões geométricos ou
numéricos (KIERAN, 2016). Uma habilidade para a manipulação simbólica, uma forma de raciocinar algebricamente e adquirir uma linguagem
algébrica característica para expressar, justificar e modelar ideias matemáticas.

Este GT1 faz recomendações quanto à eficácia do Pensamento Algébrico no desenvolvimento de habilidades aritméticas; na compreensão conceitual
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de diferentes operações (como elas se comportam) e na generalização das propriedades operatórias como, por exemplo, a comutatividade. Propõe
que este potencializa as habilidades que afetam a compreensão e a formação do campo numérico enquanto desenvolvem uma visão relacional da
igualdade e possibilitam que “através do pensamento funcional, os estudantes se tornam proficientes em expressar como quantidades co-variam em
relação uns aos outros”[10] (KATZ, 2007, p. 8). Uma base do raciocínio funcional para o estudo da álgebra dos anos finais do Ensino Fundamental e
Ensino Médio.

1.4 Elementos Conceituais e Metodológicos para definição dos direitos da Aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º,
2º e 3º anos) do Ensino Fundamental (ECMDMAF)

Esse documento, elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura para definição dos direitos da aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de
alfabetização (BRASIL, 2012), apresenta, pela primeira vez, a introdução do Pensamento Algébrico como um dos eixos estruturantes do
conhecimento matemático e prevê uma reestruturação curricular para o Ensino Fundamental dos anos iniciais. Expõe recomendações para que o
ensino de Matemática seja desenvolvido, não mais em quatro eixos (como nos PCN), mas em cinco eixos estruturantes que garanta aos estudantes o
direito de aprendizagem e a construção dos saberes matemático.

Ressalta a importância do pensamento lógico-matemático e o divide em três grupos: (i) da lógica clássica, (ii) da lógica matemática e (iii) da lógica
dialética. Para nosso estudo vamos nos ater aos dois primeiros grupos da lógica, a saber, que:.

A primeira estuda argumentos dedutivos, através de regras que procuram compreender o mundo por leis que se repetem,
independente da situação ou objeto. A segunda busca estabelecer, por meios de leis e regularidades, formas de
pensamento e de argumentação (dedução, indução, formulação de hipóteses, etc) dos conceitos matemáticos. É comum
identificar a logica Matemática à simbologia própria da linguagem Matemática, denominando-a lógica simbólica (BRASIL,
2012, p. 62).

Parte dessas relações trazem imbricadas situações que despertam a curiosidade, instigam a capacidade de generalização e abstração favorecendo a
estruturação do pensamento e do raciocínio lógico. Este trabalho propicia o letramento, a alfabetização matemática e sustentam os três eixos
estruturantes da aprendizagem: dos números, do espaço e das formas e também do Pensamento Algébrico.

O letramento e a alfabetização Matemática, suscitados pelas relações de regularidades, sequências e estabelecimento de critérios de classificação e
organização, possibilitam as primeiras noções de variabilidade de grandezas e operações (proporcionalidade na multiplicação) e o uso da linguagem
Logo[11]. Possibilitam a formação da base conceitual dos elementos caracterizadores da álgebra a partir do reconhecimento, da formação e da
descrição de padrões figurais, de sons e de sequências numéricas tornando-os elementos constitutivos das noções algébricas futuras.

Apresentam como fator essencial para desenvolver o processo de construção do eixo do Pensamento Algébrico nos 1º, 2º e 3º anos do Ensino
fundamental as competências: compreender padrões sequenciais numéricos ou pictóricos; estabelecer relações de critérios para a obtenção dos
próximos elementos; ordenar; classificar a partir de vários contextos.

1.5. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A BNCC é um documento de caráter normativo, ancorado na LDB 9394/96, que indica os conhecimentos (conceitos, procedimentos, valores e
atitudes) e as competências que se julga comum e necessário a todos os estudantes no decorrer de cada etapa da escolaridade. Segundo a BNCC, o
conjunto de competências (aprendizagens essenciais e não conteúdos mínimos) e diretrizes deve privilegiar uma equidade na educação a todos os
estudantes. Numa proposta igualitária de direitos, mas com uma diversidade curricular (currículo subnacional) que tenha por princípio a realidade local
nos quais as aprendizagens se situam (BRASIL, 2017).

No tocante a disciplina de Matemática a BNCC mantém a orientação do documento do MEC (citado na subseção 1.4) e traz o eixo estruturante da
álgebra com o desenvolvimento do “Pensamento Algébrico – que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, na representação e
análise das relações quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos”
(BRASIL, 2017, p. 226).

Nesta perspectiva para os anos iniciais a BNCC considera ser essencial que o trabalho com Pensamento Algébrico esteja ancorado em situações
didático-pedagógicas que tragam em sua estrutura ideias de regularidades, generalização de padrões e propriedades do sinal de igualdade. Numa
forma de representação idiossincrática/peculiar[12] em que se tem “os símbolos não apenas como componentes característicos do conhecimento
matemático, mas como elementos criadores de comunicação” (BRASIL, 2012, p. 60), não sendo necessária uma linguagem formalizada/instituída ou
mesmo um sistema simbólico-sintático específico da álgebra para se estabelecer uma comunicação.
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O desenvolvimento do Pensamento Algébrico apoia-se no eixo estruturante dos números e suas operações numa forma espiralada, em que os
conhecimentos assimilados são incorporados ao repertório dos saberes dos estudantes possibilitando o despertar algébrico que independe de sua
relação ou familiaridade com a álgebra. Nesta perspectiva a BNCC (2017) sugere uma abordagem pedagógica a partir: (a) de sequências repetitivas e
recursivas[13], (b) do enfoque no sinal de igualdade não apenas como resultado de uma operação, mas também como uma relação de equivalência, e
(c) da noção intuitiva de funções através da proporcionalidade direta.

Para as sequências repetitiva ou recursiva o Pensamento Algébrico se expande com a ação de completar termos ausentes ou construí-la a partir de
um critério de formação, ou ainda identificar qual a lei que a descreve. No caso da análise do sinal de igualdade a base propõe uma reflexão no
tocante ao sinal de igualdade para que situação como, por exemplo, 5 + 3 = 8, que pode ser interpretada também como uma relação de equivalência
em que: 5 + 3 = 4 + 4; 5 + 3 = 10 – 2 ou outras neste contexto. No tocante a noção intuitiva de função, esta deverá ser desenvolvida a partir de um
sistema dedutivo baseado numa estrutura escalar multiplicativa para uma escalar funcional[14]. Estas habilidades do Pensamento Algébrico
desenvolvidas nos anos iniciais permitirão a base epistemológica a qual se consolidará as ideias e os sistemas algébricos característicos para os anos
finais do Ensino Fundamental. Em outras palavras, fundamentará as relações algébricas pertinentes ao sistema sintático-lógico da álgebra e
proporcionará progressivamente uma proficiência e letramento algébrico futuro.

2. Percurso Metodológico

Nossa pesquisa foi de natureza qualitativa numa abordagem metodológica documental por considerarmos que se constitui um procedimento relevante
no campo qualitativo, uma vez que possibilita complementar informações já levantadas por outras técnicas (LUDKE; ANDRÉ, 1986), ou ainda chamar
atenção para fatos importantes despercebidos ou inexplorados.

Como fonte de dados utilizamos os documentos oficiais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997); os Elementos Conceituais e
Metodológicos para a definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental
(BRASIL, 2012); a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) e as discussões de instituições internacionais de Educação Matemática como o
National Council of Teachers of Matematics (NCTM 2000) e a conferência Algebra Gateway to Technological Future com o GT1 da Early Algebra.
Estabelecemos também um paralelo entre discussões de pesquisadores da área e os documentos acima mencionados.

A seleção dos documentos analisados atendeu ao critério estabelecido por nós como sendo relevante pesquisar as ideias, as discussões e o lugar
que o Pensamento Algébrico ocupava na elaboração dos PCN de 1º e 2º ciclo do Ensino Fundamental (BRASIL, 1997) e se encontra, atualmente, na
publicação da BNCC (BRASIL, 2017). Como e quais discussões fomentaram e desencadearam sua normatização como eixo estruturante do ensino
de Matemática na temática da álgebra para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para construir nossos dados optamos inicialmente por uma leitura, estudo e fichamento dos documentos. Optamos por uma Análise de Conteúdos em
que os documentos selecionados foram categorizados e analisados numa abordagem indutiva-construtiva (MORAES, 1999). Fizemos um
levantamento de fatos relevantes para construir uma compreensão (quadro representativo) referente à organização conceitual do Pensamento
Algébrico que será apresentado nos resultados da pesquisa. .

Resultados encontrados e Considerações Finais.

Em nosso estudo identificamos uma lacuna quanto ao estudo da álgebra, em especial ao tópico do Pensamento Algébrico nos anos iniciais do Ensino
Fundamental apesar das discussões sinalizarem uma pertinência em se possibilitar sua introdução desde a Educação Infantil. Identificamos uma
relação de continuidade entre as noções da aritmética e da álgebra, nas propriedades e relações que justificam os cálculos aritméticos e algébricos.

Verificamos na análise documental uma semelhança entre as propostas conceituais e metodológicas dos cinco documentos investigados, como uma
forma de subsidiar situações que tenham em sua estrutura conceitual os elementos geradores do Pensamento Algébrico e caracterizadores da
álgebra. Apresentaremos num único panorama (quadro 1) uma síntese do nosso estudo conforme a configuração do Pensamento Algébrico nos
documentos: Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o 1º e 2º ciclo do Ensino Fundamental, as orientações National Council of
Teachers of Matematics, das propostas do grupo da Early Algebra, dos Elementos Conceituais e Metodológicos para definição dos direitos da
Aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental e da Base Nacional Comum Curricular.

Quadro 1. O Pensamento Algébrico segundo os documentos investigados.

PENSAMENTO ALGÉBRICO
PCN NCTM ECMDMAF BNCC
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(1997) (2000)
EARLY
ALGEBRA (2007) (2012) (2017)

-Implícito;

- Ideias
subjacentes ao
eixo dos
números e suas
operações.

-Normas e princípios
para o ensino da
álgebra

-Elementos
generalizadores;

-Compreensão de
padrões,

Relações e Funções.

- Habilidade para a
manipulação
simbólica;

- Raciocínio e
linguagem
algébrica;

- Característica
para expressar,
justificar e
modelar ideias
matemáticas;

- Cultivo de
hábitos mentais
generalizantes

- Quinto eixo
estruturante do
ensino de
Matemática;

- Compreender
padrões e relações
a partir de
diversos
contextos;

- Objetivos de
uma aprendizagem
algébrica:
introdução,
ampliação e
consolidação
específica para
anos escolares

- Normatização do
5º eixo
estruturante do
ensino da
Matemática:
Álgebra;

-Ideias de
regularidades,
generalização de
padrões e as
propriedades do
sinal de igualdade.

-

Fonte: Produzido, na pesquisa, pelas autoras (2016-2017).

Numa alusão a uma proporção múltipla podemos dizer que: o Pensamento Algébrico nos anos iniciais do Ensino Fundamental está para as
estratégias algébricas (explícita ou implícita) assim como a aritmética está para as propriedades operatórias que justificam seus cálculos e, também
como a aritmética generalizada está para a álgebra elementar. Uma relação de coexistência e continuidade. Uma vez que, “se os alunos
compreenderem sua aritmética, de tal forma a ser capaz de explicar e justificar as propriedades que estão utilizando para realizar cálculos, eles terão
apreendido alguns fundamentos básicos da álgebra[15]” (KIERAN, 2016, p. 6)

Em nossa pesquisa percebemos que de acordo com os documentos investigados se forem propiciadas situações adequadas aos estudantes dos
anos iniciais do Ensino Fundamental estes poderão desenvolver estratégias de um Pensar Algébrico elaborado, que tenderá a evoluir para as noções
e compreensão de um raciocínio algébrico simbólico-sintático-formal necessário a sua progressão algébrica.
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[1] Disponível em: basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 08.maio.2017
[2] 1º ciclo refere-se aos 1º, 2º e 3º anos, antigas primeiras e segundas série; 2º ciclo 4º e 5º anos, antigas terceira e quarta série (BRASIL, 1997)
[3] DICEI- Diretoria de Currículos e Educação Integral e COEF-Coordenação Geral do Ensino Fundamental.
[4] Quando utilizamos o termo contemplado entre aspas é que entendemos que este deve ser apresentado de acordo com a proposta acima dos PCN
[5] Conselho Nacional de Professores de Matemática (2000) disponível em www.nctm.org/...and.../PSSM_ExecutiveSummary
[6] Students must learn mathematics with understanding, actively building new knowledge from experience and prior knowledge
[7] No Brasil a Educação Infantil foi definida a partir da LDB 9394/96, art 29 e pela Lei 11274/2006
[8] Disponível em
http://www2.research.uky.edu/pimser/p12mso/pub/2009-10%20Archives/Everyone%20Passes%20Algebra%202009/Algebra-Gateway-Tech-Future.pdf
[9] Compreensão conceitual; fluência processual; competência estratégica; raciocínio adaptivo e disposição produtiva (KILPATRICK et al, 2001)
[10] Through functional, thinking students become proficient at expressing how quantities co-vary in relation to each other.
[11] Logo – Linguagem de programação elaborada no Mit por S. Papert
[12] Consideramos que os elementos da comunicação deve ser relativo à realidade das aprendizagens regionais e locais.
[13] Repetitivas- configura-se com uma sequência periódica enquanto que a recursiva depende dos termos antecessores para se fazer.
[14] Vergnaud (1996)
[15] If students understand their arithmetic in such a way as to be able to explain and justify the properties they are using as the carry out calculations,
they will have learned some critical foundations of algebra.
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