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Questão norteadora... 

o Nos ocorreu certa inquietação com os estudantes da 1º série do Ensino Médio, 
pelo fato de que a cada ano letivo que se inicia o mesmo quadro se repete. A 
maioria dos estudantes apresenta dificuldades em resolver exercícios básicos de 
álgebra, como exemplo, calcular o valor numérico de expressões algébricas.  

o Esta situação repetitiva começou a causar certa preocupação e percebemos que 
seria necessário intervir, mesmo que pontual pois, neste caso, os estudantes não 
conseguem assimilar novos saberes sem antes, terem suas dúvidas anteriores 
sanadas.  

o A proposta inicial, a primeira que ocorreu seria desenvolver uma atividade a ser 
aplicada no início do ano letivo com o objetivo de “nivelar o conhecimento” dos 
estudantes em sala de aula, e ao mesmo tempo, seria uma forma de fazer uma 
revisão; pensando bem, este modelo já existe em alguns livros didáticos e se 
apresenta na forma de exercícios de revisão dos assuntos já estudados em anos 
anteriores. 



Primeiro passo 

o Procurar entender o processo da passagem da aritmética para a álgebra. 

o Compreender como os saberes associados à álgebra foram construídos e quais 
permitem essa passagem de modo satisfatório. 

o Buscar identificar e analisar as dificuldades apresentadas pelos estudantes no 
que se refere à álgebra.  

 



Objetivo 

o Conhecer quais as possíveis causas que se apresentam e dificultam a passagem da 

Aritmética para a Álgebra que se inicia na educação brasileira, no sétimo ano do 

Ensino Fundamental II com a introdução das sequências, conforme PCN 

MATEMÁTICA, e se estende até o Ensino Médio.  

 

 



Texto base adotado 

 

ESTUDO SOBRE ASPECTOS DA ÁLGEBRA NA PASSAGEM  

DA ARITMÉTICA PARA A ÁLGEBRA 
 

TESE DE DOUTORADO DE LOURIVAL PEREIRA MARTINS. 2014 
 

 

Objetivo: O autor busca compreender como os saberes associados à álgebra foram 
construídos e quais são os aspectos que compõem as relações pessoais dos 
estudantes, bem como os que permitem essa passagem na abordagem da Didática 
Francesa. 



Proposta de estudo 

o Desenvolver uma pesquisa utilizando os mesmos conceitos, referenciais teóricos e 

metodologia da tese em estudo, porém contextualizados no cotidiano de sala de 

aula, para aplicá-los à estudantes do Sétimo Ano do Ensino Fundamental II e da 

Primeira Série do Ensino Médio de uma Escola Estadual situada na zona sul da 

cidade de São Paulo.  

 

 

 



Metodologia 

o Pesquisa desenvolvida com base na tese de doutorado de Lourival Pereira Martins.  
Estudo sobre aspectos da álgebra na passagem da Aritmética para a Álgebra. 2014. 

 

METODOLOGIA ADOTADA: 

o Análise dos livros “Vontade de Saber Matemática (7º Ano)” e “Matemática – 
Contexto e Aplicações (Ensino Médio - Volume 1)”. 

o Formulação e análise a priori do teste diagnóstico. 

o Aplicação de teste diagnóstico para grupos de estudantes do 7º Ano do Ensino 
Fundamental II e 1ª Série do Ensino Médio. 

o Análise a posteriori do teste diagnóstico. 

 



Da teoria para a prática... 

o A análise do livro que será trabalhado tem por objetivo conhecer a obra na perspectiva 

teórica abordada nesta pesquisa e sua metodologia de aplicação.  

o O critério estabelecido para a formulação dos Testes Diagnósticos consistiu da seleção de 

tarefas retiradas somente dos livros didáticos analisados neste estudo. 

o As tarefas foram selecionadas de acordo com os assuntos que estavam sendo 

desenvolvidos com os estudantes em sala de aula no momento da aplicação da pesquisa. 

o Na análise a priori, foram verificados a relação pessoal desenvolvida pelo estudante com o 

saber matemático. Após a aplicação foi realizada uma análise a posteriori com o objetivo 

de verificar se a relação de cada estudante era satisfatória ou não em relação aos aspectos 

da Álgebra. 

 

 



Considerações finais 

o A pesquisa passou a contribuir diretamente na ação em sala de aula, pois as 
observações foram sendo direcionadas, tendo assim despertado maior interesse 
no processo de investigação. 

o De início percebemos a necessidade de se fazer um acompanhamento mais direto 
com os alunos quando da realização das atividades em sala, para isto, durante o 
desenvolvimento das atividades cada aluno passou a receber a atenção do 
professor em sua carteira. 

o Uma correção de modo diferenciado requer uma  análise de cada aspecto e o 
relacionamento do aluno com este aspecto, assim foi possível observar mais de 
perto as dificuldades e o estágio em que o aluno se encontra em seu 
relacionamento com os aspectos da matemática. 

 

 



Considerações finais    

o O objetivo da pesquisa gerou um estímulo novo entre os alunos e houve algumas 
discussões em sala sobre como aprender, a importância da participação nas aulas, 
estudo, fazer a lição de casa, perguntar, sanar dúvidas. 

o Como as atividades solicitadas exigiam do estudante um conhecimento que 
deveria ser trabalhado para a resolução das tarefas houve muita abstenção de 
respostas, assim como respostas incompletas ou contendo erros.  

 



Conclusão 

o Primeiro precisamos analisar o estágio em que se encontram os estudantes em 
relação a esta passagem, para depois apontar quais seriam as possíveis causas 
que impedem o estudante de adquirir a competência e desenvolver a habilidade 
no uso dos símbolos matemáticos. 

o Analisando os resultados obtidos observamos que os alunos da primeira série do 
ensino médio participantes desta pesquisa apresentam-se num estado bastante 
inicial na passagem da Aritmética para a Álgebra. 
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