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RESUMO

O objetivo dessa pesquisa foi o de analisar as possíveis mudanças sobre a introdução do 
conceito de equação do primeiro grau em livros didáticos brasileiros do Ensino Fundamental, 
sendo os mesmos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Neste sentido, 
a Teoria Antropológica do Didático (TAD), proposta por Yves Chevallard e colaboradores,
norteia teoricamente nossa pesquisa. Essa abordagem considera os objetos matemáticos não 
como existentes em si, mas como entidades que emergem de sistemas de práticas que existem 
em dadas instituições. Tratamos especificamente de caracterizar as Organizações Matemáticas e 
as Organizações Didáticas relativas ao conceito de equação do 1° grau, nos concentrando em 
duas coleções do 7º ano do Ensino Fundamental aprovadas nas avaliações de 1999, 2002, 2005, 
2008 e 2011. Os resultados indicam que as organizações existentes nessas coleções nem sempre 
são feitas de forma a esclarecer as diferenças existentes entre os subtipos de tarefas trabalhadas, 
bem como as potencialidades das técnicas organizadas ou sistematizadas. Verificamos que as 
coleções não modificaram as praxeologias matemáticas ao longo das avaliações. Contudo, 
percebemos que os autores modificaram suas coleções em relação às praxeologias didáticas.

Palavras-chave: Análise de Livro Didático de Matemática, Equação Polinomial do 
Primeiro Grau, PNLD, Teoria Antropológica do Didático.



ABSTRACT

The aim of this research study was to analyzing the possible changes on the introduction of the 
first degree equation concept in Brazilian second level textbooks, having them approved by the 
Textbook National Program (PNLD). In this sense, the Didactical Anthropological Theory 
(TAD), proposed by Chevallard and colleagues, based our research study theoretically speaking. 
This approach considers the mathematical objects not existent in them, but as entities which 
emerge from systems of practices that exist in certain institutions. We treat specifically of 
characterizing the Mathematical Organizations and the Didactical Organizations related to the 
concept of first degree equation, by focusing in two collections of the year 7 of second level 
approved in the 1999, 2002, 2005, 2008 and 2011 evaluations. The research results pointed out 
that the existent organizations in these collections were not always done in a way of clarifying 
the existent differences between the worked subtypes of tasks, as well as the potentialities of 
organized or systematized techniques. We verified that the collections did not modify the 
mathematical praxeologies along the evaluations. However, we noticed that the authors 
modified their collections in relation to the didactical praxeologies.

Keywords: Mathematics Textbook Analyses, First Degree Equation, PNLD, Didactical 
Anthropological Theory.
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INTRODUÇÃO

A Matemática tem relevante papel social, seja no ambiente escolar ou nas ruas, 

na forma de incluir ou excluir pessoas. Para Lins e Gimenez (1997), as crianças 

aprendem ainda muito pequenas as noções de números e operações sem usar regras 

formais, fazendo as operações da forma mais simples possível, usando na maioria das 

vezes, o cálculo mental.

No processo de escolarização tradicional, a criança é introduzida ao 

conhecimento matemático formal a partir do estudo da aritmética, com ênfase nas 

operações básicas tais como adição, subtração, multiplicação e divisão. Inicia-se, então, 

o seu percurso no estudo da Matemática, que vai acompanhá-la por toda sua vida 

escolar.

Todavia, no ambiente escolar existe a idéia de que a aritmética trata de números 

e a álgebra das letras. A aritmética é trabalhada desde a educação infantil ao ensino 

fundamental e os conteúdos tradicionais da álgebra, tais como equações, cálculo com 

letras, expressões algébricas, são abordados a partir do 7° ano (6ª série) do ensino 

fundamental, além de considerar que os conteúdos aritméticos são conhecimentos 

prévios para a introdução da álgebra.

Para Souza e Diniz (1996), a álgebra no ensino fundamental é trabalhada de 

forma fragmentada, sem que se tenha a preocupação de fazer conexões com os seus 

aspectos e contextualizações, ignorando a formação do conceito de variável em suas 

múltiplas formas.

No entanto, é possível encontrar, em alguns livros de anos anteriores, alguns 

tópicos relacionados à álgebra. Mas também, segundo Oliveira (2002), é importante 

destacar o não consenso sobre o significado de álgebra entre os estudiosos e evidenciar 

o freqüente conceito encontrado sobre álgebra entendida como cálculo literal ou 

generalização da aritmética.

A visão clássica do ensino da álgebra está relacionada com a aprendizagem de 

regras para a manipulação de símbolos, geralmente letras, simplificação de expressões 

algébricas e resolução de equações. Como conseqüência, a Álgebra escolar tem servido 

para ensinar, apenas, um conjunto de procedimentos que, para os alunos, não têm 



relação com outros conhecimentos matemáticos e nem com o mundo real (KAPUT, 

2005).

Kieran (1992) avalia três fatores que são potenciais contribuintes para as 

dificuldades para aprenderem álgebra pelos estudantes, são eles aprendizagem, ensino e 

conteúdo, de forma que os estudantes sentem dificuldades com a álgebra que é ensinada 

por seu professores, que, por sua vez, ensinam a álgebra que é apresentada nos livros 

didáticos. Assim, um dos fatores que vem contribuindo para essa dificuldade poderia ser 

atribuído à forma com que o conteúdo da álgebra está disposto na maioria dos livros 

didáticos.

Neste contexto, a álgebra escolar não se restringe ao ensino e aprendizagem de 

um conjunto de regras e técnicas, mas transforma-se numa forma de pensar e raciocinar, 

em que os alunos generalizam, modelam e analisam situações matemáticas (KIERAN, 

2007). Dessa forma, os alunos necessitam de compreender os conceitos algébricos, as 

estruturas e o formalismo de forma a utilizarem, de forma adequada, a simbologia para 

registrar as suas idéias e conclusões (NCTM, 2007).  

A construção do conhecimento matemático é mediada, em sala de aula, pelo 

professor, que se apóia no texto de saber (CHEVALLARD, 1991), que aparece no livro 

didático, fruto de um processo de transposição didática1.

Mas o livro didático não é um instrumento construído no vazio. O autor que o 

propõe tem suas concepções acerca dos saberes que ali serão apresentados. Em relação à 

Álgebra, os autores de livros didáticos podem adotar diferentes concepções e 

apresentarem diferentes contextos e finalidades para o uso das variáveis, estruturas de 

atividades e escolhas de seqüências de conteúdos para o ensino.

As dificuldades vivenciadas no trabalho docente, principalmente quando 

ensinávamos conteúdos algébricos, nos inquietavam, tendo em vista que o 

aproveitamento dos alunos era insatisfatório, deixando-nos em uma situação 

desconfortável frente aos resultados alcançados no processo de ensino e aprendizagem.

Por esse motivo, iniciamos uma busca por caminhos que pudessem nos 

conduzir a uma resposta, a uma alternativa capaz de nos auxiliar em nosso fazer 

pedagógico, e consequentemente, oferecer aos nossos alunos a oportunidade de vencer 

                                                
1 Transposição didática diz respeito à trajetória cumprida por um determinado saber, desde a comunidade 
científica até se transformar em objeto de ensino.



suas dificuldades e avançar em relação aos conhecimentos matemáticos, em particular, 

aos algébricos.

Nessa busca por respostas começamos a participar do grupo Fenômenos 

Didáticos na classe de Matemática da UFPE. Essa participação no grupo veio ao 

encontro de nossas angústias, permitindo-nos vislumbrar alguns pontos de nossa prática 

docente que necessitavam ser revistos, como por exemplo, o fato de os alunos 

apresentarem dificuldades na resolução de equações do 1º grau no 9º ano, conteúdo 

abordado pela primeira vez no 7º ano que demanda uma revisão cuidadosa do assunto 

no início de cada ano letivo com o intuito de minimizar as dificuldades mais adiante.

Na UEPB tivemos a oportunidade de refletir sobre nossa prática pedagógica e as 

questões da álgebra escolar e, conseqüentemente, desenvolver nossa pesquisa. Essa 

pesquisa em esta inserida no campo da Educação Algébrica tendo como foco analisar 

livros didáticos, especificamente as equações polinomiais do 1° grau e como os autores 

introduzem as equações do 1° grau, tendo como referencial teórico a didática francesa 

com Teória Antropologica do Didático de Chevallard e seus colaboradores.  

Sendo assim, esse estudo está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

intitulado, Álgebra Escolar: Aspectos Históricos e Concepções buscamos dar uma 

noção geral sobre a álgebra e seus elementos.

No segundo capítulo, denominado Análise de Livros Didáticos e Pesquisas 

Realizadas, trazemos alguns conceitos sobre livros didáticos, a criação do Programa 

Nacional do Livro Didático e o resumo de algumas pesquisas relacionadas com a 

dissertação.

O terceiro capítulo é nomeado, Sobre Teoria Antropológica do Didático

trazendo os diversos conceitos que consideramos fundamentais para o entendimento de 

nosso trabalho. Nesse capítulo, aprofundamos os conceitos de Transposição Didática, 

Teoria Antropológica do Didático e Organizações Didáticas e Matemáticas.

Os Aspectos Metodológicos encontram-se no quarto capítulo. Nele, 

apresentaremos os caminhos que percorremos para buscar os dados necessários para 

nossa análise, de modo que descrevemos os subtipos de tarefas, técnicas e tecnologias.

No quinto capítulo, intitulado Análise Praxeológica Matemática de Equações do 

Primeiro Grau, analisamos as obras selecionadas, a organização e distribuição dos 

conteúdos algébricos e a praxeologia sobre o ensino de equação polinomial do 1º grau.



Partimos do princípio de que, segundo considera Chevallard (1998), não existe 

um mundo institucional ideal no qual as atividades humanas sejam geridas por 

praxeologias bem apropriadas que permitam realizar todas as tarefas desejadas de uma 

maneira eficaz, segura e inteligente. As praxeologias envelhecem na medida em que 

seus elementos (tipos de tarefas, técnicas, tecnologias ou teorias) perdem seus créditos 

ou tornam-se opacos, dando origem à constituição de novas praxeologias, necessárias ao 

melhor funcionamento de uma determinada instituição, em conseqüência dos novos 

tipos de tarefas (tipos de problemas) que se apresentam a essa instituição.

Dentro desse contexto, a nossa pesquisa buscou analisar as possíveis mudanças 

sobre a introdução de equações polinomiais do 1° grau em livros didáticos brasileiros do 

Ensino fundamental II, aprovados no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 

1999, 2002, 2005, 2008 e 2011. Portando, analisarmos o que mudou ao longo desses 12 

anos, para Chevallard a sociedade se transforma com o tempo e nesse processo de 

transformação como se deu em duas coleções livros aprovadas no PNLD.  



1: ÁLGEBRA ESCOLAR: ASPECTOS HISTÓRICOS E 

CONCEPÇÕES

Nesse capítulo enfocamos algumas discussões acerca da álgebra escolar, 

iniciando por uma análise histórica da álgebra e suas transformações. Na seqüência, 

discutimos a álgebra e livro didático abordados por diferentes pesquisadores que, em 

geral, discutem as concepções de educação algébrica, funções da álgebra e o papel das 

letras como são apresentados nos livros didáticos. Consideramos cabível apresentar uma 

revisão de literatura com o intuito de dar sentido à nossa pesquisa.

1.1 UMA BREVE APRESENTAÇÃO DA HISTÓRIA DA ÁLGEBRA

A primeira lição de história conta-nos que a Álgebra levou um tempo 
extraordinariamente longo para se desenvolver. (...) Interpretações dos 
eventos históricos específicos variam, mas o peso das evidências 
sugere que o processo histórico total foi complexo, súbito e não-
intuitivo (DAVID WHEELER, 1996; p.318).

A literatura mostra que o desenvolvimento da Álgebra, inicialmente, aparece 

vinculado à Aritmética e à Geometria. Nesse sentido, Boyer (1996) discute que, entre 

250 a 350 d.C. aproximadamente, a chamada segunda idade de Alexandria encontramos 

o maior algebrista grego, Diofante de Alexandria, e pelo fim desse período apareceu o 

último geômetra grego importante, Papus de Alexandria.

Historicamente, foi o matemático grego Diofante que primeiro usou 

sistematicamente os símbolos para representar as incógnitas, sendo pioneiro na solução 

das equações indeterminadas, também chamadas de diofantinas.

Durante todo esse tempo a história se encarregou de produzir um número 

significativo de palavras matemáticas de origem árabe, a exemplo da palavra ‘Álgebra’, 

que surgiu a partir de Mohammed ibn-Musa al-Khowarismi, que, por volta do ano 825 

(século IX), influenciou sua origem e, através do seu livro considerado o mais 

importante, Al-jabr Wa-l muqabahah, criou uma palavra mais familiar: Al-jabr que 

originou ‘Álgebra’. Não se sabe ao certo o seu significado literal, mas alguns autores 

interpretam como sendo restauração e completação, o que parece se referir à passagem 

que se dá dos termos de mudar o membro para o outro membro da equação (BOYER, 

1996).



Traduzindo de forma literal o título do livro de Al-Khowarizmi, encontramos a 

ciência da restauração (ou reunião) e redução. Matematicamente seria melhor ciência 

da transposição e do cancelamento, ou conforme Boyer (IBIDEM, p.156), “a 

transposição de termos subtraídos para o outro membro da equação e o cancelamento de 

termos semelhantes (iguais) em membros opostos da equação”.

No desenvolvimento da Álgebra observa-se que, desde civilizações antigas do 

Egito e Babilônia até os dias atuais, a linguagem Matemática veio gradativamente 

evoluindo, passando por várias fases que marcaram época. Os historiadores dividem a 

história da Álgebra em três principais fases: retórica ou verbal, sincopada e simbólica. 

(GUELLI, 2005; BOYER, 1996):

Álgebra Retórica (ou verbal) – A fase retórica ou verbal se estende desde os 

Babilônios (1700 a.C.) até o matemático grego Diofanto ou Diofante (250 d.C.). É 

caracterizada pela completa ausência de símbolos e abreviações que possam expressar o 

pensamento algébrico; todos os passos relativos a números e equações eram descritos na 

linguagem corrente. Esta teria sido a Álgebra dos Egípcios, dos Babilônios e dos gregos 

pré-diofantinos;

Álgebra Sincopada – Essa fase teria surgido com Diofanto de Alexandria, e 

ficado marcada pela introdução de um símbolo para a incógnita, utilizando uma forma 

mais abreviada e concisa para expressar suas equações. É registrada também na história 

uma sincopada similar à de Diofanto, que surgiu por meio dos Hindus, especialmente 

por Brahmagupta (século XII). Essa fase se prolongou até o início do século XVI. Neste 

momento histórico temos a impressão de que os matemáticos não demorariam muito 

tempo para descobrirem os sinais; e,

Álgebra Simbólica – Os registros indicam que essa fase teve seu início a partir 

do momento em que as ideias algébricas passaram a ser expressas somente através de 

símbolos, deixando de lado o uso das palavras. Embora o jurista francês François Viète 

(1540- 1603), ainda utilizasse um estilo sincopado, foi ele o principal responsável pela 

criação de novos símbolos na Álgebra.

Na primeira metade do século XVII, René Descartes introduziu o uso de letras 

para representar as quantidades. Em seu livro, Introdução à Arte Analítica (1651), 

discutiu aspectos fundamentais da Álgebra relacionados, sobretudo, à resolução de 

equações. De modo que, no século XVIII, as noções fundamentais em Álgebra como, 



por exemplo, as noções de funções ganham generalidade, libertando-se do cálculo 

numérico.

Por fim, no século XIX houve o aprimoramento da resolução de problemas, das 

equações e dos cálculos relativos às variáveis, dando subsídios para o desenvolvimento 

da Álgebra Moderna, livre da Aritmética e da Geometria, partindo para o domínio da 

abstração pura.

No Brasil, Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) fizeram uma abordagem histórica 

e evidenciaram três concepções de educação algébrica que vêm exercendo maior 

influência no ensino de Matemática elementar.

A primeira, chamada de lingüístico-pragmática, baseia-se no papel do ensino da 

Álgebra buscando fornecer um instrumental técnico (superior ao da Aritmética) para a 

resolução de equações ou de problemas equacionáveis. Para o aluno adquirir essa 

capacidade, considera-se necessário e suficiente, primeiro dominar, ainda que de forma 

mecânica, as técnicas requeridas pelo transformismo algébrico (sintaxe).

O currículo de ensino da Álgebra tem, portanto, como ponto de partida, o 

cálculo literal (operações de adição, subtração, multiplicação/fatoração e divisão de 

expressões algébricas), o qual é desenvolvido por meio de muitos exercícios visando 

capacitar os alunos no manejo preciso dessas expressões algébricas. Só depois disso é 

que são introduzidos problemas do tipo aplicação algébrica.

Os mesmos autores apresentam a segunda concepção, fundamentalista-

estrutural, que surge aproximadamente, na segunda metade do século XX, 

predominantemente nas décadas de 1970 e 1980, e vem contrapor à idéia anterior com 

um cunho fundamentalista. O papel do Ensino da Álgebra seria o de fornecer os 

fundamentos lógico-matemáticos para toda a Matemática escolar, inclusive aqueles 

tradicionalmente considerados algébricos, como o cálculo algébrico e o estudo das 

equações. Isto é realizado por meio da introdução dos campos numéricos, da Teoria dos 

Conjuntos, das estruturas e das propriedades (fechamento, comutativa, elemento 

neutro,...), das relações e funções. Assim, o emprego das propriedades estruturais das 

operações serve para justificar logicamente cada passagem presente no transformismo 

algébrico.

A terceira concepção, fundamentalista-analógica, é uma síntese das duas 

anteriores, pois tenta recuperar o valor instrumental da Álgebra e preserva a 



preocupação fundamentalista, não mais com base nas propriedades estruturais, por meio 

do uso de modelos analógicos geométricos (blocos de madeira ou mesmo figuras 

geométricas) ou físicos (como a balança) que visualizam ou justificam as passagens do 

transformismo algébrico. A Álgebra geométrica era didaticamente superior a qualquer 

outra abordagem lógico-simbólica, pois torna visíveis certas identidades algébricas.

O ponto problemático e comum entre essas três concepções, segundo Fiorentini, 

Miorim e Miguel (1992), é que elas praticamente reduzem o ensino da Álgebra aos seus 

aspectos lingüísticos e transformistas, dando mais ênfase à sintaxe da linguagem 

algébrica que ao pensamento algébrico e seu processo de significação (a semântica). As 

três concepções enfatizam o ensino de uma linguagem algébrica já constituída, 

priorizando o domínio, por parte do aluno, de habilidades manipulativas das expressões 

algébricas. Além disso, a Álgebra não se reduz a um instrumento técnico-formal que 

facilita a resolução de certos problemas. Ela é, também, uma forma específica de 

pensamento e de leitura do mundo.

De acordo com Fiorentini, Miorim e Miguel (1992), desde 1799, momento em 

que a Álgebra passa a fazer parte do currículo no Brasil, até o início da década de 1960, 

prevaleceu um ensino de caráter reprodutivo, sem clareza, no qual tudo era essencial. A 

Matemática escolar apresentava-se dividida em compartimentos estanques. Primeiro 

estudava-se a Aritmética, depois a Álgebra e, em seguida, a Geometria. Neste período, 

segundo os autores, a Álgebra apresentava um caráter mais instrumental, útil apenas 

para resolver equações e problemas. Comentam ainda, sobre o ensino atual da Álgebra, 

que:

a maioria dos professores ainda trabalha a Álgebra de forma mecânica 
e automatizada, dissociada de qualquer significação social e lógica, 
enfatizando simplesmente a memorização e a manipulação de regras, 
macetes, símbolos e expressões (FIORENTINI, MIORIM E 
MIGUEL, 1992, p. 40).

Miguel, Fiorentini e Miorim (1993) ressaltam o fato de que a Álgebra pós 

Matemática Moderna parece retomar seu papel, anteriormente ocupado, ou seja, de um 

estudo com a finalidade de resolver equações e problemas. Tentou-se recuperar seu 

valor instrumental, mantendo seu caráter fundamentalista. Os autores destacam ainda 

que a Álgebra, apesar de ocupar boa parte dos livros didáticos atuais, não tem recebido 

a devida atenção nos debates, estudos e reflexões a respeito do ensino da Matemática.



1.2 ÁLGEBRA NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Educadores demonstram preocupação com a compreensão da álgebra no ensino 

da Matemática, e especialmente as noções que devem ser trabalhadas para a 

compreensão do que venha a ser uma equação (BRITO MENEZES, 2006). De acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o estudo da Álgebra 

constitui um espaço bastante significativo, propiciando ao aluno o desenvolvimento e o 

exercício de sua capacidade de abstração e generalização.

Lee (1996) propõe que a Álgebra é uma mini-cultura na cultura da Matemática. 

Nesse sentido, existem concepções e perspectivas específicas acerca desse saber que se 

faz necessário de serem compreendidas para que possamos ter uma noção da dimensão 

e do potencial da Álgebra, sobretudo focalizando o seu ensino (BRITO MENEZES, 

2006). 

Falcão (1997) discute a origem cultural da Álgebra, mencionando um conhecido 

caso de partilha de bens que pode ser resumido da seguinte forma: uma escrava se torna 

amante de seu Senhor, e este falece. Como escrava, ela é parte dos bens do Senhor, mas 

como amante favorita, ela pode ser libertada e considerada sua herdeira. Surge então um 

dilema que, na partilha de bens, faz com que seja desencadeado um problema 

matemático que não pode ser resolvido aritmeticamente: ela faz parte do espólio do 

Senhor, como propriedade, mas, por outro lado, tem direito a uma parcela desses 

mesmos bens, como herdeira.

Falcão (1997) aponta ainda que problemas como esse forçaram o surgimento de 

uma Matemática capaz de lidar com problemas difíceis de serem resolvidos 

aritmeticamente. Matematicamente foi sua primeira aparição histórica no manual 35 

proposto pelo matemático árabe Mohammed Al-Kwarizmi , no século IX, intitulado Al-

Kitab-al-muhtasar-fi-hisab-al-d’jabra-l-muqabala, considerado o primeiro manual sobre 

Álgebra da história. De maneira literal, poderíamos traduzir o título desse manual como 

O livro da concatenação e do equilíbrio.

Lins e Gimenez (1997) caracterizam a Álgebra como sendo um conjunto de 

afirmações para as quais é possível produzir significado em termos de números e 

operações aritmética, possivelmente envolvendo igualdade ou desigualdade.



Para Booth (1995), os conteúdos da Álgebra se diferenciam dos aritméticos por 

possibilitar procedimentos e relações expressos de forma simplificada e geral, por meio 

de regras de procedimento que têm por foco inicial estabelecer, expressar e manipular o 

próprio contexto.

Segundo Souza e Diniz (1996), a Álgebra é a linguagem da Matemática utilizada 

para expressar fatos genéricos. Como toda linguagem, a Álgebra possui seus símbolos e 

suas regras. Para Garcia (1997), a Álgebra revoluciona por ser uma ferramenta a serviço 

da resolução de problemas e ser um objeto matemático em si, um ramo autônomo das 

Matemáticas de que todas as disciplinas científicas se nutrem para estabelecer melhores 

e mais cômodas vias de comunicação entre elas e com o exterior.

Kieran (apud BOOTH, 1995) mostrou, no contexto do estudo de equações, que 

as crianças consideram o sinal de igual (=) como um símbolo unidirecional, que precede 

uma resposta numérica. A idéia de que o sinal de igualdade possa ser visto como 

indicador de uma relação de equivalência não é percebida, de imediato, pelo aluno. Na 

aritmética a igualdade é usada para representar transformações e, na Álgebra, a 

igualdade é usada para representar o equilíbrio.

Álgebra parece ser um domínio exclusivo da escola, e na Matemática dos não-

matemáticos, a Álgebra é, antes de tudo, um conjunto de afirmações genéricas sobre 

quantidades para as quais se produziria significado com base no dinheiro. Neste 

contexto, a Aritmética seria um conjunto de afirmações a respeito de como efetuar 

certos cálculos (LINS; GIMENEZ, 1997).

Entretanto, as atividades propostas pelos educadores seguem em caminhos 

contrários, isto é nas orientações para o trabalho com os problemas algébricos é dada 

ênfase puramente ao processo de resolução. Fazer o aluno pensar, questionar fica em 

segundo plano, tornando estas atividades puramente mecânicas, rotineiras e muitas 

vezes desinteressantes para o mesmo.

Para Bednardz, Kieran e Lee (1996), a álgebra escolar pode ser feita por meio de 

idéias, ou seja, resolução de equações, privilegiada no ensino atual da Álgebra; 

resolução de problemas que historicamente tem assumido um importante papel no 

desenvolvimento e ensino da Álgebra; generalização de leis envolvendo regularidades 

numéricas e de fenômenos, recentemente bastante enfatizada nos currículos; introdução 

de conceitos de variável e de função, com extensas raízes históricas, estudo das 



estruturas algébricas privilegiado no currículo escolar nos anos 60 sob a influência do 

movimento da Matemática Moderna. 

Para Miguel, Fiorentini e Miorim (1992), o currículo escolar no Brasil, desde 

muito tempo, tem apontado para a necessidade de rever os ensinamentos da Matemática, 

particularmente a Álgebra Escolar. Embora os documentos oficiais reflitam sobre as 

inúmeras possibilidades, a partir das quais a Álgebra, como campo de estudo pode ser 

enfocada na sala de aula, os professores continuam, em sua maioria, dando ênfase às 

aulas expositivas e à reprodução de procedimentos mecânicos, contrariando as 

orientações de tais documentos:

embora nas séries iniciais já se possa desenvolver alguns aspectos de 
Álgebra, é especialmente nas séries finais do ensino fundamental que 
as atividades algébricas serão ampliadas. Pela exploração de situações 
problema, o aluno reconhecerá diferentes funções da Álgebra 
(generalizar padrões aritméticos, estabelecer relação entre duas 
grandezas, modelizar, resolver problemas aritmeticamente difíceis), 
representará problemas por meio de equações e inequações 
(diferenciando parâmetros, variáveis, incógnitas, tomando contato 
com fórmulas), compreenderá a “sintaxe” (regras para resolução) de 
uma equação (BRASIL, 1998, pp. 50 - 51).

Na ótica de Falcão (1997), existe uma perspectiva parcial acerca da Álgebra que 

é veiculada com freqüência nos manuais introdutórios (livros didáticos) e ganha reforço 

na sala de aula. Para esta perspectiva, a Álgebra diz respeito a um conjunto de regras de 

manipulação que permitem passar da equação à solução. Isto significa que a Álgebra 

seria considerada apenas um objeto matemático, abandonando-se seu caráter de 

ferramenta. 

Ainda a respeito das equações, e da maneira como elas vêm sendo tratadas no 

ensino de Álgebra, Oliveira (2002, p.39) ressalta que:

professores e alunos resolvem equações através de uma seqüencia de 
procedimentos, na maior parte das vezes sem dar atenção ou até 
mesmo sem entender as noções envolvidas no estudo das equações e, 
conseqüentemente, os alunos seguem através dos anos de escolaridade 
sem atribuir significados a esta atividade.

No estudo da Álgebra, as letras apresentam significados diferentes, tais como 

variáveis incógnitas e parâmetros. Essas noções são chamadas por Pais (1999), ecoando 

Chevallard (1991), de noções paramatemáticas, isto é, idéias que se caracterizam como 

ferramentas auxiliares à atividade Matemática, mas que, normalmente, não se 

constituem em objetos de um estudo específico.



Discutimos a seguir as suas funções e as concepções da Álgebra, bem como suas 

implicações no contexto escolar. Apresentamos esta discussão com base nos estudos de 

Usiskin (1995), Souza e Diniz (1996), Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (1998), 

Lins e Gimenez (1997) e Germi (1997).

1.3 FUNÇÕES DA ÁLGEBRA E O PAPEL DAS LETRAS

Usiskin (1995) categorizou quatro concepções em relação à Álgebra no que se 

refere ao seu estudo e aplicação: (1) Álgebra como Aritmética generalizada; (2) Álgebra 

como estudo de procedimentos para resolver certos tipos de problemas; (3) Álgebra 

como estudo de relações entre grandezas e (4) Álgebra como estudo das estruturas:

1- Álgebra como Aritmética generalizada significa que as variáveis são 

generalizadoras de modelos. Nessa concepção, os principais objetivos para o aluno são 

traduzir e generalizar. Nessa função ou dimensão da Álgebra, a letra aparece como uma 

variável que será utilizada para generalizar fatos aritméticos. Exemplo: 3+5= 5+3 tudo 

como modelo abba  ;

2- Álgebra como um estudo de procedimentos para resolver certos tipos de 

problema, as variáveis como sendo incógnitas ou constantes. As variáveis são apenas 

incógnitas consideradas como valores numéricos a serem descobertos por meio da 

resolução de uma equação ou de um sistema de equações. Por exemplo: adicionando 3 

ao quíntuplo de um certo número, a soma é 40 (5 403 x );

3- A Álgebra como estudo de relações entre grandezas, a variável sendo 

argumento (representa valores do domínio de uma função) ou parâmetro (representa um 

número do qual dependem outros números), enfatizam que as variáveis variam e espera-

se do aluno que ele relacione quantidades e faça o gráfico. Por exemplo: quando se 

escreve bhA  , fórmula da área de um retângulo está expressando uma relação entre 

grandezas; e,

4- A Álgebra como estudo das estruturas, a variável é um objeto arbitrário de 

uma estrutura estabelecida por certas propriedades (grupos, anéis, domínios de 

integridade, corpos e espaços vetoriais, por exemplo) e o aluno tende a tratar as 

variáveis como sinais no papel, sem nenhuma referência numérica. Deseja-se que o 

aluno tenha em mente os referenciais (geralmente números reais) quando utilizam as 



variáveis e que ao mesmo tempo sejam capazes de operar com variáveis sem precisar 

voltar ao nível desse referencial. Aqui as letras aparecem como símbolos abstratos com 

os quais podemos operar. Nesta dimensão da Álgebra enquadram-se as operações com 

polinômios, os produtos notáveis, entre outros. Por exemplo: fatorar  22 13243 aaxx  .

Para uma compreensão mais simplificada das diferentes concepções da Álgebra 

e a relação com os diferentes usos das variáveis, podemos observar que:

CONCEPÇÕES DA ÁLGEBRA USO DAS VARIÁVEIS
Aritmética Generalizada Generalizadora de modelos

(traduzir- generalizar)
Meio de resolver certo problema Incógnitas, constantes

(resolver- Simplificar)
Estudo das Relações Argumentos, parâmetros

(relacionar- gráficos)
Estrutura Sinais arbitrários no papel

(manipular- justificar)
Quadro 1: Resumo das concepções da Álgebra 

Fonte: Usiskin (1995, p. 20)

Souza e Diniz (1996) identificaram quatro concepções distintas em relação à 

Álgebra no que se refere ao seu estudo e aplicação, sendo elas: 1) Álgebra como 

generalização da Aritmética, 2) Álgebra como estudo de processos para a resolução de 

problemas; 3) Álgebra como expressão de variação de grandezas e 4) Álgebra como 

estudo das estruturas Matemáticas. Passaremos a descrevê-las a seguir.

1- A Álgebra como generalização da Aritmética – as variáveis surgem para 

generalizar os padrões numéricos, que foram construídos indutivamente na Aritmética. 

Espera-se que o estudante observe um padrão e generalize. Por exemplo: baab 

(propriedade comutativa); 3n (cubo de um número);

2- Álgebra como estudo de processos para a resolução de problemas - as 

variáveis são apenas incógnitas, que são consideradas como valores numéricos a serem 

descobertos por meio da resolução de uma equação ou de um sistema de equações.

Espera-se que o estudante descreva simbolicamente, através de uma equação que 

envolve uma incógnita de um problema, para depois simplificar a equação e resolvê-la. 

Por exemplo: Em um estacionamento existem automóveis e motocicletas num total de 

52 veículos e 134 rodas. Quantos são os automóveis? ;



3- Álgebra como expressão de variação de grandezas - as variáveis variam e 

espera-se do aluno que ele relacione quantidades e faça gráfico. Por exemplo: escreva a 

lei de associação da função e seu gráfico; construa o gráfico da função 12  xy ; e,

4- Álgebra como estudo das estruturas Matemáticas - a função da Álgebra é a 

manipulação de variáveis, torna-se um objeto arbitrário sem qualquer relação com um 

problema, ou função ou padrão a ser generalizado. A variável é tratada como marcas 

sobre o papel que podem ser manipuladas através das regras das operações da 

Aritmética ou de alguma estrutura algébrica mais complexa. Espera-se que o estudante 

manipule expressões e justifique o que realizou. Por exemplo: abxyaxy  2 ; Calcule e 

simplifique )3()( 2224 bababa  . Como mostra o Quadro 2:

CONCEPÇÕES DA ÁLGEBRA USO DAS VARIÁVEIS

Generalizado da Aritmética Generalizar padrões
(traduzir- generalizar)

Estudo de processos para resolução 
de problemas

Incógnitas, constantes
(resolver- Simplificar)

Expressão da variação de grandezas Argumentos, parâmetros
(relacionar- gráficos)

Estrutura Matemáticas Sinais arbitrários no papel
(manipular- justificar)

Quadro 2: Resumo das concepções de Álgebra
Fonte: Sousa e Diniz (1996, p.8)

As concepções acima descritas estão em concordância com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), quando enfatizam sobre a importância fundamental de se 

desenvolver estes diversos aspectos da Álgebra, principalmente através de situações 

problema, o que muitas vezes não ocorre em virtude de desenvolver o cálculo algébrico 

e as equações.

Os PCN de Matemática (BRASIL, 1998) trazem 4 diferentes interpretações da 

Álgebra: (1) Aritmética Generalizada; (2) Funcional; (3) Equações e (4) Estrutural.

1- Aritmética Generalizadora – as letras são utilizadas como generalizações do 

modelo aritmético. Os PCN orientam o professor a propor situações em que os alunos 

possam investigar padrões, tanto em sucessões numéricas como em representações 

geométricas, e identificar suas estruturas, construindo a linguagem algébrica para 

descrevê-los simbolicamente. Esse trabalho favorece a formação da ideia da Álgebra 



como uma linguagem para expressar regularidades. Por exemplo: os alunos são 

solicitados a

adivinhar uma regra, para transformar números, inventada pelo 
professor, como: um aluno fala 3 e o professor responde 8; outro fala 
5 e o professor, 12; para o 10 o professor responde 22; para o 11 
responde 24, etc; o jogo termina quando concluírem que o número 
respondido é o dobro do pensado, acrescentado em 2 unidades; ou, o 
número respondido é sempre o dobro do consecutivo pensado –
poderão, também, discutir as representações ,22  xy ou,

)1(2  xy e a equivalência entre elas (BRASIL, 1998, p. 118).

2-Funcional – as letras são variáveis para expressar relações e funções, 

conceitos e procedimentos envolvidos e variação de grandezas. No desenvolvimento de 

conteúdos referentes à geometria e medidas, os alunos terão oportunidades de

identificarem regularidades, fazerem generalizações, aperfeiçoarem a linguagem 

algébrica e obterem fórmulas, como, para cálculos de áreas. Por exemplo: construir uma 

série de retângulos semelhantes (com a medida da base igual ao dobro da medida da 

altura) e analisar a variação da área em função da variação da medida da base, 

determinando a sentença algébrica que relaciona essas medidas e expressando-a por 

meio de um gráfico cartesiano.

3-Equações – as letras são utilizadas como incógnitas e conteúdo na resolução 

de equações; e,

4-Estrutural – as letras são símbolos abstratos e os conceitos e procedimentos 

são o cálculo algébrico e a obtenção de expressões equivalentes, como mostra a Figura 

1:
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Diferentes interpretações da Álgebra escolar e as diferentes funções das
Letras 

Fonte: BRASIL (1998, p.116)

O Programa Nacional do Livro Didático Brasil (2005) menciona como objetivo 

referente ao ensino da Matemática para os estudantes do ensino fundamental, entre 
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esquema de aprender primeiro a técnica (algoritmo), depois a prática (exercícios). Não 

há investigação nem reflexão com relação à Álgebra.

A segunda concepção, conhecida como letrista-facilitadora, é assumida por 

professores que acreditam que certa estrutura é formalizada após abstração realizada 

pela utilização de situações concretas. Ainda seguem uma linha letrista, mas apresentam 

alguns elementos facilitadores como situações concretas ou materiais concretos, 

geralmente associando o uso de áreas para ensinar produtos notáveis ou o uso da 

balança de dois pratos para ensinar resolução de equações.

A terceira concepção é a modelagem. Nessa abordagem da Álgebra, o concreto

também está muito presente, aliás, é o ponto de partida. As atividades propostas são de 

investigação de situações reais e a Álgebra transforma-se em mais um instrumento de 

leitura do mundo e não em objeto primário de estudo, de modo que os resultados do 

ensino e aprendizagem não são perceptíveis de imediato e já não é dado tanto rigor às 

técnicas algébricas mais sofisticadas. Segundo seus defensores, essa abordagem do 

ensino da Álgebra diminui a distância que há entre a Matemática escolar e a Matemática 

da vida (LINS; GIMENEZ, 1997). O Quadro 3 ilustra as concepções de Álgebra 

segundo Lins e Gimenez (1999):

CONCEPÇÕES DA ÁLGEBRA USO DAS VARIÁVEIS
Letrista Cálculo com letras

Letrista-facilitadora Situações concretas

Modelagem Situações reais

Quadro 3: Resumo das concepções de Álgebra 
Fonte: Lins Gimenez (1997, p. 90)

Entretanto, Usiskin (1995) afirma que muitos alunos pensam que variáveis são 

letras representando números e que é importante estarmos atentos para as interpretações 

equivocadas do conceito de variável. Neste contexto, Germi (1997) destaca três 

diferentes status possíveis para as letras na Matemática escolar:

1- Para Designar: as letras servem para designar uma dimensão (largura, 

comprimento, altura, etc.) nas fórmulas de cálculo de perímetro e área, ou ainda para 

designar objetos geométricos simples (pontos, retas, círculos, ângulos). A letra nessas 

situações é uma ferramenta de designação;

2- No cálculo Algébrico: a letra é considerada como um número desconhecido 

numa equação.



Neste estágio reside uma real dificuldade didática: designado um 
número desconhecido por uma letra nós o manipulamos, na verdade, 
como se ele fosse conhecido, os números que faltam são pensados 
como números precisos, designados provisoriamente por letras de 
maneira que a nossa ignorância inicial não nos impeça de fazê-los 
participar do cálculo (BOUJADDI, l996, apud GERMI, 1997, p. 62).

A aparição de resoluções de equações mais complexas desencadeia a 

necessidade de operações elementares sobre expressões literais, portanto, as letras 

tomam um novo “status”: elas tomam então um status indeterminado, no sentido que 

elas não têm mais necessidade, para essas representações, de ser um número 

(BOUJADDI, 1996); e,

3- No Quadro Funcional: A utilização de tabelas e gráficos obriga a considerar 

as letras como números desconhecidos, que não são fixos. A letra não é mais 

considerada como definida por um valor numérico desconhecido, mas, como definida 

pelo fato de pertencer a um conjunto conhecido de números, ou seja, enquanto variável.

Discutiremos a seguir o que vem ser uma equação do polinomial do 1° grau e 

seus elementos, sugeridos por alguns autores.

1.4 EQUAÇÕES POLINOMIAIS DO PRIMEIRO GRAU

Diante do contato com determinadas equações, alguns estudantes fazem vários 

questionamentos aos seus professores, a exemplo de como surgiu à equação polinomial 

do 1° grau, o uso da igualdade, o uso das letras e incógnita.

Assim, inicialmente, apresentamos uma abordagem histórica da equação do 1° 

grau, para, em seguida, apresentar sua definição Matemática.

1.4.1 Equações polinomiais do primeiro grau: elementos históricos 

Dentro de uma abordagem histórica, desde o surgimento da equação polinomial 

do 1° grau, Freitas (2004) destaca que as análises feitas por historiadores de Matemática 

sobre a gênese e evolução do calculo algébrico mostram que os egípcios e babilônios 

criaram regras para resolver algumas equações. No entanto, os documentos por eles 

deixados (papiros e tabletes), mostram evidências de que eles usavam como registro 

apenas a língua natural e símbolos numéricos. Esse autor afirma que foram os hindus e 



árabes notadamente estes últimos, que trouxeram contribuições mais significativas para 

o avanço do algébrico abstrato, a partir da descoberta de fórmulas.

No Egito vivia um escriba chamado Aahmesu, cujo nome significava Filho da 

Lua. 

Conhecido nos meios científicos como ‘Ahmes’. Ele foi o autor de uma das mais 

antigas obras de Matemática: os Papiros Ahmes, com problemas resolvidos, e que na 

atualidade está guardado no museu Britânico (GUELLI, 2005).

Guelli enfatiza que a maior parte dos problemas encontrados no Papiro Ahmes 

refere-se a assuntos do dia-a-dia dos antigos egípcios, como, por exemplo, o preço do 

pão e da cerveja, a alimentação do gado e a quantidade dos grãos de trigo armazenado. 

Algumas situações, no entanto, não se referiam a coisas concretas, mas aos próprios 

números. Esses problemas se referiam aos números que deveriam ser descobertos 

(supostamente ‘o valor de x’) como montão: Um montão, sua metade, seus dois terços, 

todos juntos são 2. Digam-me: qual é a quantidade?

Este problema foi um dos precursores da Álgebra sendo utilizado para resolver 

um problema deste tipo:



Figura 2: Tradução do problema para Álgebra, através desta equação.
Fonte: Guelli (2005, p.9)

Esse problema, para os egípcios, seria resolvido de modo engenhoso, o que foi 

denominado regra do falso. Inicialmente era atribuído ao montão um valor falso, como 

por exemplo, 18. Na seqüência era encontrado um valor, do tipo, 39. Os valores 18 e 39 

eram valores falsos. Então montavam uma regra de três simples com os elementos e 

conseqüentemente, teríamos valor falso, 18 e 39 e valor verdadeiro, ‘montão’ 26. A 

resolução seria, então, representada da seguinte forma:

Figura 3: Regra do falso utilizado pelos os egípcios
Fonte: Guelli (2005, p.09)

1.4.2 Equações polinomiais do primeiro grau: elementos

O estudo de equações do 1° grau com uma incógnita baseia-se na estrutura 

algébrica denominada anel dos polinômios a uma indeterminada. Este anel é 

simbolizado usualmente por  RxR , representando o corpo dos números reais e consiste 



das expressões formais n
n xaaxp  ...)( 0 , n um número natural, no qual se definem 

as operações de adição de dois polinômios e de multiplicação de um polinômio por um 

número real, as quais se supõem, satisfazem as propriedades expressas nas regras usuais 

da Álgebra, (ARAÚJO, 2009, p. 35):

A operação de adição de dois polinômios n
n xaaaxp  ...)( 10 com um 

polinômio n
n xaaxp  ...)( 0 com um polinômio n

n xbxbbxp  ...)( 10 é definida 

por:  )()( xqxp n
n xaaaxp  ...)( 10 + n

n xbxbbxp  ...)( 10 = 
n

nn xbaxbaba )(...)()( 11'00  e satisfaz as seguintes propriedades:

Para todo )()().( xrexqxp  p(x). q(x) e r(x) pertencem a  xR ,
a)  )()( xqxp )()( xqxp 
b)    )()()()()()( xrxpxqrxqxp 
c) )()(0)(0)( xpxxxp  , em que )(0 x representa um polinômio nulo 

nxx 0...000  , n .

d) Para todo n
n xaxaaxqxp ...)()( 10  existe o polinômio )(' xp tal que 

)(0)(')( xxpxp  .

Sabe-se que n
n xaxaaxp )(...)()()(' 10 

A operação de multiplicação de um número real K por um polinômio 

n
n xaxaaxp  ...)( 10 é definida por:

n
n xkaxkakaxkp )(...)0()()( 0 

e satisfaz as seguintes propriedades:

Para todo RKKK 21,, e )(xp e )(xq  xR ,

a)   )()()()( xkqxkpxqxpk 
b)   )()()( 2121 xpkkxpkk 
c) )()(1 xpxp 

O polinômio, assim definido, tem grau n se 0na . No caso em que 1n , 

dizemos que xaaxp 10)(  tem grau 1. Nesse caso, )(xp é denominado polinômio do 

1° grau na indeterminada x .

Por outro lado, para cada polinômio n
n xaaaxp  ...)( 10  xR é possível 

definir uma função polinomial RRf : , indicada por 0...)( axaxf n
n  . A função 

assim definida, associada cada número Rk em Rkf )( .

Se existe um número Rk tal que 0)( kf , dizemos que k é raiz (zero) de 

)(xf .  Nesse caso, para determinar as raízes do polinômio é necessário determinar os 



valores de Rx tal que 0)( xf , ou seja, 0... 0  axa n
n . Essa última igualdade é 

denominada de equação polinomial de grau n . No caso em que 1n , temos uma 

equação polinomial do 1° grau ( 010  xaa ), que é o nosso objeto de estudo. Os 

números reais  tais que 0)( f são denominados soluções da equação 0)( xf

(ARAÚJO, 2009).

Com base nas definições anteriores, denomina-se equação do 1° grau toda 

equação na forma 0bax , onde a incógnita possui expoente 1. A equação do 1° grau 

é chamada linear, pois sua representação gráfica é uma linha reta.

As operações e propriedades dos polinômios, enunciadas anteriormente, nos 

permitem ainda elaborar os princípios que fundamentam a resolução de equações 

(ARAÚJO, 2009, p. 45):

 Princípio aditivo: se adicionarmos a ambos os membros (por exemplo: 

142  xx antes da igualdade chamamos de 1° membro e após a 

igualdade de segundo membro) de uma equação um mesmo número ou 

uma mesma expressão algébrica, obteremos uma equação equivalente à 

primeira; e,

 Princípio multiplicativo: se multiplicarmos ambos os membros de uma 

equação pelo mesmo número (diferente de zero) ou uma mesma 

expressão algébrica (não nula), obteremos uma equação equivalente à 

primeira. 

Estes dois princípios acima são usados na elaboração de técnicas para resolver, 

por exemplo, equações do 1° grau. 

Em relação ao ensino de resoluções de equações, Bernard e Cohen (1995) 

recomendam um conjunto gradativo de ensino para encontrar as raízes de uma equação, 

sendo descrito em quatro métodos, assim denominados: (1) gerar e avaliar; (2) 

esconder; (3) desfazer e (4) equações equivalentes. Para estes autores, cada novo 

método é subseqüente de resolução deriva de seu anterior, beneficiando a passagem de 

procedimentos aritméticos para o algébrico.

O método de gerar e avaliar incide em levar o aluno a pensar no conceito de 

número e a provocar diferentes valores para serem testados por tentativa e erros. 

Bernard e Cohen (1995) analisam que nesse processo de gerar e avaliar, o aluno não se 

limita a ficar fazendo tentativas e erros, aleatoriamente. Para estes autores, 



intuitivamente, o aluno segue um esquema de cálculo de valores que se realimenta no 

processo de geração de valores.

O método de esconder consiste em levar o aluno a resolver a equação pensando 

sobre o ela pede.  Por exemplo, a equação 10 – x = 6 esconde-se o “x” e pergunta-se que 

número devemos subtrair de 10 para 6? Os autores consideram que este método permite 

chegar a uma conceituação mais ampla de incógnita, levando o aluno a perceber que 

uma expressão pode ser uma incógnita.

O método de desfazer fundamenta-se na noção de operações inversas e na 

reversibilidade de um processo, envolvendo um ou mais passos invertíveis. Desse 

modo, o aluno deve ser orientado a raciocinar sobre o que esta acontecendo 

operacionalmente com uma incógnita e criar uma seqüência de perguntas dirigidas 

sobre como voltar ao ponto de partida, isto é, a incógnita. Assim por exemplo, no caso 

da equação 5
10

5)32(7


x
    

Figura 4: Modelo gerado pelo método de desfazer
Fonte: Bernard e Cohen (1995, p.117)

Esse procedimento de voltar ao ponto de partida, utilizando apenas cálculo 

aritmético, estimula o aluno a desenvolver a reversibilidade, a análise e a resolução de 

problema.

O método de equações equivalentes fundamenta-se em efetuar operações de 

equilíbrio nos dois membros da igualdade (somando um número ou expressão aos dois 

membros da igualdade) até que um lado esteja à incógnita e do outro, um número. As 

novas equações obtidas por esse processo preservam o mesmo conjunto de soluções e 

por isso são denominadas equações equivalentes.



2: ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS E PESQUISAS     

REALIZADAS

A própria definição do que seja livro didático torna-se objeto de debate. Todo 

livro é, ou pode ser, didático, argumentam alguns. Outros dão uma diferenciação mais 

precisa: “O Livro Didático será entendido como um material impresso, estruturado, 

destinado ou adequado a ser utilizado num processo de aprendizagem ou formação” 

(OLIVEIRA, 1983, p. 28).

Segundo Schubring (2003), já existiam livros antes que fosse inventada a 

tecnologia para imprimi-los. Tal fato nos remete à conseqüência de que a noção de livro 

texto independe da possibilidade de cada aluno ter o seu próprio exemplar. Esta leitura 

dá-se pelo fato de que vários povos passaram a registrar por escrito suas culturas e 

buscaram um modo de preservar estas escritas.

Os livros didáticos desempenham um papel essencial no sistema escolar, sendo 

assim, motivo de inúmeras pesquisas acadêmicas. No cotidiano da sala de aula, o livro 

didático tornou-se uma ferramenta indispensável no trabalho do professor, e na maioria 

das vezes, a única ferramenta pedagógica. 

Sendo assim, Machado (1999) remete à reflexão de que a questão dos livros 

didáticos é histórica, e existem, sempre existiram e provavelmente sempre existirão, 

livros de boa qualidade e livros de qualidade duvidosa. No entanto, os livros didáticos 

são os principais recursos didáticos, além de ser um “objeto familiar a todo aluno, 

podendo-se afirmar que, muitas vezes, é um elemento tão presente na sala de aula 

quanto o próprio professor” (MOLINA, 1988 apud TELES, 2004, p.2). Portanto, o livro 

didático estabelece o que ensinar e como ensinar, conduzindo e dando suporte e 

segurança para o trabalho do professor. 

Para Lajolo (1996, p.4) para ser didático, um livro precisa ser estudado de forma 

sistemática, no ensino-aprendizagem de um determinado objeto de conhecimento, já 

consolidado como disciplina. No entanto, os livros didáticos são publicações dirigidas 

tanto para o professor quanto os alunos, que não apenas organizam os conteúdos a 

serem ensinados, como também indicam a forma como o professor deve planejar suas 

aulas e tratar os conteúdos com os alunos, como ressalta Cavalcanti (1996, p.23). 



Para Pais (2006), a escolha de conteúdos, objetivos, métodos e recursos 

implicam na convergência de alcances que agem nas disciplinas escolares. Tais 

elementos encontram-se gravados em teses, softwares, parâmetros curriculares, 

programas e em outras publicações, como em livros didáticos. São anotações publicadas 

para defender a validade do saber a ser ensinado. Numa definição mais ampla, trata-se 

da textualização do saber, expressão empregada por Chevallard para interpretar o 

fenômeno de transposição didática:

o livro didático é uma das fontes de informações mais utilizadas na 
condução do ensino da Matemática. Assim, esse recurso deve zelar 
pela apresentação de definições, propriedades e conceitos de forma 
correta, do ponto de vista científico e pedagógico. A diversificação de 
representações, a articulação da linguagem e o tratamento da 
argumentação são elementos que favorecem a aprendizagem, por 
tanto, devem ser contemplados no livro didático (PAIS, 2006, p.47).

Em relação aos manuais de ensino, podem ser considerados didáticos todos os 

livros que motivem o aluno apoiando sua autonomia e a organização de situações de 

ensino-aprendizagem, e que criem condições para a diversificação e ampliação das 

informações que veiculam no seu texto (BRASIL, 1997).

Para Carvalho e Lima (2010 c), o livro é portador de escolhas sobre o saber a ser 

estudado; os métodos adotados para que os alunos consigam aprendê-lo mais 

eficazmente; e a organização curricular ao longo dos anos de escolaridade. Segundo 

ainda esses pesquisadores, nesse diálogo existem uma teia de relação que envolve o 

autor/livro didático, o professor, o aluno e a Matemática. Essas idéias traduzem-se 

como:

Quadro 4: O livro didático na sala de aula
Fonte: CARVALHO e LIMA (2010c)

Professor                                               Aluno

Autor/Livro Didático                               Matemática



O uso do livro didático na escola deve favorecer a aprendizagem do aluno, 

levando-o ao domínio e à reflexão dos conhecimentos escolares para que possa ampliar 

a compreensão da realidade, formulando hipóteses de solução para os problemas atuais, 

ou seja, o livro deve ser subsídio para promover o exercício da cidadania

De forma que comentar sobre a história do Livro didático implica discorrer 

sobre a política do LD no Brasil. No Estado brasileiro, se cria uma proposta de 

regulamentação para a produção e a distribuição de livros didáticos nas escolas. Tal 

proposta surge na década de 30, época em que se buscou desenvolver no Brasil “uma 

política educacional consistente, progressiva, com pretensões democráticas e aspirando 

a um embasamento científico” (FREITAG et al, 1993, p. 36).

Foi nessa época, pois, que se consagrou o termo Livro Didático entendido até os 

dias de hoje como sendo, basicamente, o livro adotado na escola, destinado ao ensino, 

cuja proposta deve obedecer aos programas curriculares escolares. A definição desse 

termo se deu pela primeira vez no Decreto-Lei nº 1006 de 30 de dezembro de 1938 –

Art. 2. A partir deste ano, foram vários decretos e várias siglas de comissões 

substituindo, mas as outras e sempre com políticas centralizadoras e assistencialistas, 

que não funcionavam para os objetivos que eram criados.

A estruturação, políticas e programas são ações que têm como objetivo a 

melhoria do ensino, mas é preciso estar atento para o fato de que:

decidir sobre o que deve ser ensinado é uma tarefa com fortes 
componentes ideológicos e políticos representados por grupos de 
pressão que advogam concepções diferentes (e por vezes antagônicas) 
da educação e do papel da Matemática (PITOMBEIRA, 2000, p.99).

O livro didático de Matemática, assim como os de outras disciplinas 

curriculares, tem tido grande influência na determinação do saber escolar culturalmente 

valorizado (BRASIL, 1999). Também é um dos principais recursos didáticos utilizados 

pelo professor em sala de aula, refletindo verdadeiramente as escolhas metodológicas, 

conceituais e organizacionais da sua prática, explicitando um modelo de ensino 

vivenciado na escola (JUREMA, 1988). É ainda objeto familiar a todo aluno, podendo-

se afirmar que, por muitas vezes, é um elemento tão presente na sala de aula quanto o 

próprio professor (MOLINA, 1988).

Contudo, é possível inferir que os professores persistem em utilizar os conteúdos 

e métodos que são propostos pelo livro didático adotado, o que faz com que a presença 



do mesmo na sala de aula seja marcante. Outro aspecto, é que o livro didático tenha um 

papel de personagem principal no trabalho do professor na sala de aula é o livro ser uma 

atração irresistível ao professor, pois assegura tudo pronto e detalhado, e o professor 

precisa apenas mandar o aluno abrir a página e fazer exercícios (ROMANATTO, 2005).

O livro didático não serve aos professores como simples fio condutor de seus 

trabalhos, ou seja, como um instrumento auxiliar para conduzir o processo de ensino e 

transmissão do conhecimento, mas como um modelo - padrão, passando a assumir o 

caráter de critério de verdade e última palavra sobre o assunto (FREITAG et al, 1989).

2.1 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Os livros didáticos são uma fonte de dados para a pesquisa cujo interesse vem 

sendo resgatado nos últimos anos. Em parte, esse interesse deve-se à expansão das 

políticas públicas para análise, compra e distribuição de livros na rede pública, através 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Em 1985, o governo federal cria o PNLD através do decreto 91.542 de 19 de 

agosto de 1985, com o objetivo de distribuir livros escolares a todos os alunos 

matriculados nas escolas públicas de ensino fundamental do país. Sendo estes livros, até 

1996, escolhidos de modo técnico administrativo com os representantes do governo. 

Após esse decreto, a Secretaria da Educação Fundamental (SEF) decide avaliar os livros 

a serem adquiridos para a distribuição. Os objetivos desse programa são:

I - melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas, com a 

consequente melhoria da qualidade da educação;

II - garantia de padrão de qualidade do material de apoio à prática educativa 

utilizado nas escolas públicas;

III - democratização do acesso às fontes de informação e cultura;

IV - fomento à leitura e o estímulo à atitude investigativa dos alunos; e

V - apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional do professor.

Esse programa, através do Decreto nº 7.084 de 27.01.2010, torna-se lei e as 

avaliações abarcaram os materiais distribuídos pelo governo federal, incluindo os 

matérias didáticos tais como os livros paradidáticos, dicionários, PNLA, EJA, entre 

outros.



Essas avaliações vêm sendo realizadas desde o ano de 1996 para o Ensino 

fundamental I. Já para o Ensino fundamental II teve seu início em 1999 e serve de 

referência para aquisição e distribuição do material às escolas públicas. Essas avaliações 

são realizadas em parcerias com universidades federais, estaduais e privadas, 

participando profissionais liberais, professores das escolas básicas e particulares tendo 

como parâmetros indicados pelas áreas educacionais relacionadas às disciplinas 

escolares.

A cada três anos tem sido lançado um edital para cada nível de ensino. Nesses 

editais as editoras (autores) apresentam suas obras a fim de pleitear a aquisição de seus 

exemplares pelo Ministério da Educação. O edital define as regras para inscrição e 

apresenta os critérios pelos quais os livros serão avaliados. Ao final de cada processo de 

avaliação é publicado o Guia de Livros Didáticos, contendo os princípios norteadores da 

análise, bem como critérios de cada área e ainda as resenhas das obras aprovadas.

Esses guias servem de instrumentos para auxiliarem os professores na escolha 

das coleções de livros que serão utilizadas no período de três anos. As resenhas 

oferecem informações pedagógicas e revelam o que está sendo entendido como ideal 

para conduzir a prática escolar. Além do mais, esta é uma análise que procura integrar 

os pressupostos gerais da educação escolar com as especificidades de cada área, o que 

sempre foi um dos desafios para os professores.

Este guia foi elaborado com a intenção de subsidiá-lo na escolha do 
livro didático, tarefa que, sem dúvida, implica grande 
responsabilidade. Ele é resultado de um árduo trabalho de análise e 
avaliação pedagógica a que foram submetidos os livros para o 
Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 1998 p.3).

Na primeira avaliação em 1998, para PNLD/99, foram aprovados 38 livros, 

sendo criados os critérios para análises (critérios eliminatórios, correção dos conteúdos 

e informações básicas, correção e pertinência metodológicas, formação para a 

cidadania) e os critérios classificatórios (adequação dos conteúdos, atividades propostas, 

integração entre temas nos capítulos, valorização da experiência da vida do aluno, 

aspecto visual e manual do professor). Nessa primeira avaliação, as editoras podiam 

submeter apenas um livro de sua coleção, por exemplo, a coleção é composta com 

quatro livros a editora poderia optar em escrever o livro do 7° ano (série). Ao final desta 

primeira avaliação foi criado um Guia de volume único para as disciplinas de 



Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia e História, constituída de uma 

classificação dos livros em três categorias:

Recomendados com distinção: são os livros que se destacam pelo 
esforço em aproximar-se o mais possível do ideal representado pelos 
princípios e critérios já referidos. Constituem-se propostas 
pedagógicas elogiáveis, criativas e instigantes; 
Recomendados: são aqueles que cumprem todos os requisitos mínimos 
de qualidade exigidos por este momento do processo de avaliação. Por 
isso mesmo, asseguram a possibilidade de um trabalho didático 
correto e eficaz por parte do professor;
Recomendados com ressalvas: nesta categoria estão reunidos os 
trabalhos meritórios que, por este ou aquele motivo, não estão salvo 
de alguma restrição pertinente. Como a preocupação do MEC é 
exatamente destacar a seriedade de propósitos e esforços que atinjam 
patamares satisfatórios de qualidade, optou-se por incluí-los nesse 
momento, com devidas ressalvas (BRASIL, 1998 p.12).

Para facilitar uma rápida visualização de cada categoria em que os livros se 

inserem, adotou-se a seguinte convenção gráfica:

 Recomendados com distinção;

 Recomendados; e,

 Recomendados com ressalvas.       

Na segunda avaliação 2001, para PNLD/2002, foram aprovadas 13 coleções. 

Manteve-se um guia de volume único para as disciplinas de Matemática, Língua 

Portuguesa, Ciências, Geografia e História, conservando os critérios mencionados 

anteriormente e as seguintes modificações:

uma delas foi a decisão de que os livros não seriam mais avaliados por 
série, mais por coleção, para o conjunto das quatros séries. O objetivo 
dessa modificação foi proporcionar a articulação pedagógica dos 
volumes que integram uma coleção didática possibilitando, assim, o 
desenvolvimento curricular na escola (BRASIL, 2001, p.12).

Também se criaram as resenhas dos livros, contendo os seguintes blocos:

Por Quê? Justifica-se a menção recebida pela avaliação;
A coleção- descreve-se a estrutura da coleção e o conteúdo de 
cada volume;
A análise – apresentam-se informações mais detalhadas e       
especificas sobre a coleção. No geral, tratam da seleção e 
organização dos conteúdos, das questões metodológicas, das 
atividades, experimentos, dos aspectos gráfico-visuais e do 
Manual do Professor; e,



Em sala de aula- apontam-se os cuidados que o professor deve 
ter ao adotar a coleção, bem como os recursos necessários para 
a boa utilização. 

Na terceira avaliação 2004, para PNLD/2005, houve uma separação do guia em 

relação às disciplinas, sendo confeccionados volumes individuas para cada disciplina. 

Outra mudança esta relacionada à inscrição dos livros didáticos, isto é, as editoras só 

poderiam escrever a coleção completa e não apenas um livro da coleção para avaliação.   

Foram aprovadas 23 coleções, não utilizando mais a convenção gráfica das estrelas. As 

fichas de avaliações seguiam o modelo: (1) aspectos teórico-metodológicos do livro 

didático a) conteúdo matemático; b) formação de conceitos, habilidades e atitudes; c) 

linguagem; (2) manual do professor; (3) construção da cidadania e (4) estrutura 

editorial.

Na quarta avaliação 2007, para PNLD/2008, permanece o guia individual para 

cada disciplina. Foram aprovadas 16 coleções, sendo as fichas de avaliações: (1) 

aspectos teórico-metodológicos do livro didático a) seleção e distribuição dos conteúdos 

matemáticos; b) abordagem dos conteúdos; c) metodologia de ensino-aprendizagem, d) 

contextualização; (2) estrutura editorial; (3) manual do professor.

Na quinta avaliação 2010, para PNLD/2011, manteve-se o guia individual para 

cada disciplina. Foram aprovadas 10 coleções, a de menor número de coleções 

aprovadas. Os critérios eliminatórios comuns a serem observados na apreciação de todas 

as coleções submetidas ao PNLD 2011 foram:

I respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas ao 
ensino fundamental;
II observância de princípios éticos necessários à construção da 

cidadania e ao convívio social republicano;
III coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica 
assumida pela coleção, no que diz respeito à proposta didático-
pedagógica explicitada e aos objetivos visados; 
IV correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos; 
V observância das características e finalidades específicas do manual 
do professor e adequação da coleção à linha pedagógica nele 
apresentada;
VI adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos 
didático pedagógicos da coleção (BRASIL, 2010, p.06).

Além dos critérios eliminatórios comuns, para o componente curricular 

Matemática seria excluída a coleção que:

1. apresentar erro ou indução a erro em conceitos, 
argumentação      e  procedimentos matemáticos, no livro do 



Além disso, o Manual do Professor deveria:







O gráfico 1 apresenta um resumo das avaliações em relação à quantidade de 

livros inscritos no PNLD, aprovados e reprovados neste período de 12 anos:
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aluno, no manual do professor  , quando houver, no 
glossário;

2. deixar de incluir um dos campos da Matemática escolar, a 
saber, números e operações, Álgebra, geometria, 
grandezas e medidas e tratamento da informação;

3. der atenção apenas ao trabalho mecânico com 
procedimentos, em detrimento da exploração dos conceitos 
matemáticos e de sua utilidade para resolver problemas;

4. apresentar os conceitos com erro de encadeamento lógico, 
tais como: recorrer a conceitos ainda não definidos para 
introduzir outro conceito, utilizar-se de definições 
circulares, confundir tese com hipótese em demonstrações 
matemáticas;

5. deixar de propiciar o desenvolvimento, pelo aluno, de 
competências cognitivas básicas, como: observação, 
compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, 
comunicação de idéias matemáticas, memorização; 

6. supervalorizar o trabalho individual; e, 
7. apresentar publicidade de produtos ou empresas (BRASIL, 

2010 p.07).

Além disso, o Manual do Professor deveria:

apresentar orientações metodológicas para o trabalho do 
ensino aprendizagem da Matemática;
contribuir com reflexões sobre o processo de 
aprendizagem de Matemática;

apresentar orientações para a condução de atividades propostas.

O gráfico 1 apresenta um resumo das avaliações em relação à quantidade de 

livros inscritos no PNLD, aprovados e reprovados neste período de 12 anos:
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Podemos observar que o quantitativo de livros altera-se a cada avaliação do 

PNLD, tendo maior volume de aprovação no PNLD de 2002 com cerca de 75% e o 

menor volume livros aprovados na avaliação de 2011 com apenas 30%. Podemos 

perceber maior rigor nas avaliações do PNLD em relação aos livros comprados e 

distribuídos pelo Governo Federal, com isso, aumenta-se a qualidade e confiabilidade 

do material didático que chega às escolas públicas do Brasil. Uma vez que, o livro 

didático ainda é elemento presente nas salas de aulas e em muitos casos o fio condutor 

para aprendizagem dos alunos. 

Desta forma, a relação entre livro didático de Matemática e o professor passa a 

ser estruturada diante de um exemplar específico para o professor, não contendo apenas 

a resolução dos exercícios, mas trazendo em seu plano de curso a estruturação para o 

planejamento das aulas do professor.

Porém, para adoção e a utilização dos livros didáticos nas escolas públicas 

sempre são criadas categorizações em torno de sua estrutura, que, a princípio, partem 

para uma análise de sua qualidade.

O PNLD (BRASIL, 2005) considera como objetivo referente ao ensino da 

Matemática, para os estudantes do ensino fundamental, entre outras coisas, a 

capacitação dos alunos, como empregar o pensamento algébrico, notadamente a traduzir 

problemas em linguagem Matemática e também saber utilizar seu poder para a 

percepção de regularidades.

O livro didático, como instrumento do trabalho docente, deve possuir algumas 

características relacionadas à sua função. Segundo o PNLD, é fundamental que as obras 

didáticas contemplem:

a. transmissão de conhecimentos: é a função principal, devendo-se 
observar quantos e quais os conteúdos abordados, bem como a 
forma de distribuição dos mesmos;

b. desenvolvimento de capacidades e competências: diz respeito às 
habilidades que desenvolve nos alunos, devendo auxiliar na 
compreensão de conceitos e não na memorização; 

c. consolidação de conhecimentos práticos e teóricos adquiridos: 
refere-se à aplicação dos conceitos aprendidos às situações da sua 
vida diária; 



d. avaliação dos conhecimentos práticos e teóricos adquiridos: o 
livro deve promover a avaliação e a auto-avaliação dos alunos; 

e. referência para informações precisas e exatas: o livro deve ser um 
instrumento de referência para o aluno, para que este possa 
consultá-lo sempre que precisar estudar ou obter alguma 
informação para sua vida prática (BRASIL, PNLD, 2006, pp. 20-
21).

Desta forma, o livro de Matemática não deve conter erros em termos de 

definições e conceitos, não deve induzir a uma notação e uma simbologia diferente da já 

padronizada e não pode esquecer que a Matemática não é feita a partir de uma receita

para resolver alguns problemas simples do dia-a-dia. Por isso, ele deve ter boa 

fundamentação didática e pedagógica (BRASIL, 1998).

As funções mais importantes do Livro Didático na relação com o aluno, 

tomando como base Gérard e Roegiers citados, no Guia do Livro Didático do PNLD 

2008 (BRASIL, 2007, p.11 e 12) são:

1. favorecer a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes; 
2. propiciar o desenvolvimento de competências cognitivas, que 

contribuam para aumentar a autonomia; 
3. consolidar, ampliar, aprofundar e integrar os conhecimentos 

adquiridos; Auxiliar na auto-avaliação da aprendizagem; 
4. contribuir para a formação social e cultural e desenvolver a 

capacidade de convivência e de exercício da cidadania.

Ainda, segundo esses autores, em relação ao trabalho do professor, o Livro 

Didático cumpre, dentre outros papéis, as importantes funções de:

a. auxiliar no planejamento e na gestão das aulas, seja pela 
explanação de conteúdos curriculares, seja pelas atividades, 
exercícios e trabalhos propostos;

b. favorecer a aquisição dos conhecimentos assumindo o papel de 
texto de referência;

c. favorecer a formação didático-pedagógica;
d. auxiliar na avaliação da aprendizagem do aluno. (BRASIL, 2007, 

p. 12).

De acordo com Batista (2001), as orientações constantes nesses documentos, 

indicam revisões importantes que vêem se dando na legislação e nas práticas escolares e 

precisam estar refletidas na configuração dos livros didáticos, os quais devem reforçar o 

vínculo dos conteúdos com as práticas sociais atendendo às novas demandas escolares.

Enfim, a criação do PNLD vem exercendo um papel fundamental como 

referência de qualidade do livro didático, na compra e distribuição por parte do Governo 



Federal.  A cada três anos o Governo Federal lança o Edital com as regras de seleção e 

as editoras submetem suas coleções para análise. Ao final de cada seleção é lançado um 

guia dos livros aprovados.

A seguir discutiremos algumas pesquisas sobre a Álgebra, Livro Didático e 

Equações do 1° grau.

2.2 ALGUMAS PESQUISAS

Descreveremos, neste momento, alguns estudos que envolvem livros didáticos, 

Álgebra, dificuldades da Álgebra e a Teoria Antropológica do Didático, de modo que 

esses assuntos estão relacionados com a nossa pesquisa. 

Observamos algumas pesquisas existentes nesta área como as de Teles (2002), 

Cruz (2005), Brito Menezes (2006), Nogueira (2008) e Araújo (2009). Essas escolhas se 

devem ao fato de essas pesquisas estarem, de alguma forma, relacionadas ao tema da 

nossa pesquisa.  De modo que essas pesquisas estão voltadas para prática pedagógica do 

professor, tendo enorme contribuição dentro do campo da educação algébrica 

trabalhando com situações da sala de aula, professor e o aluno e o texto do saber (livro 

didático) como descreveremos a seguir. 

2.2.1. Teles (2002)

A autora teve como propósito, em sua dissertação da UFPE, analisou a 

interferência da compreensão das propriedades de igualdade e do conceito de operações 

inversas na Aritmética, na apropriação da Álgebra e, mais especificamente, na resolução 

de equações polinomiais de 1o grau, nos ensino fundamental e médio. Além disso, 

observou as possíveis influências nas escolhas subjacentes à maneira de abordagem 

desse tema em livros didáticos do PNLD. Assim, a autora realizou um estudo 

diagnóstico, em quatro etapas.

Na primeira etapa foram identificadas escolhas de transposição didática, 

referentes aos usos das letras em duas coleções de livros didáticos de Matemática para o 

ensino fundamental.



A segunda etapa foi dedicada ao mapeamento, sob o ponto de vista da Teoria 

dos Campos Conceituais, de estratégias, tipos de problemas, procedimentos e 

representações simbólicas, utilizadas na introdução do conceito de equação, em 7 livros 

didáticos do 7° ano, recomendados pelo PNLD de 1999. Essa etapa subsidiou a escolha 

dos tipos de equações focados na parte empírica da pesquisa.

Na terceira etapa foi aplicado um teste escrito, individual, relativo à resolução de 

equações polinomiais do 1o grau, com coeficientes racionais. Procedeu-se às análises 

quantitativas e qualitativas dos erros cometidos por 62 alunos (de ensino fundamental e 

médio), tomando o referencial da Teoria dos Campos Conceituais.

A quarta etapa consistiu na realização de entrevistas semi-diretivas, com 5 

alunos, articulando problemas aritméticos (máquinas de fazer operações especiais) e 

resolução de equações, nas quais foram focalizadas as justificativas dadas pelos alunos 

às suas soluções.

Os cruzamentos dos dados das quatro etapas apontaram para a insuficiência do 

artifício da balança em equilíbrio, amplamente utilizado nos livros didáticos, para 

favorecer a compreensão das operações inversas e das propriedades da igualdade, na 

resolução de equações polinomiais do 1° grau.

Observou-se, também, que o uso de coeficientes inteiros negativos e racionais 

fracionários é pouco explorado nos livros didáticos do 7° ano e, ao mesmo tempo, as 

equações desses tipos são aquelas com maiores índices de erro. Além disso, apesar da 

linguagem simbólica ser introduzida desde o 6° ano, as dificuldades na sua manipulação 

persistem fortemente até o fim do ensino médio.

Os resultados dessa investigação mostraram que os erros cometidos por alunos 

na resolução de equações polinomiais do 1o grau são, parcialmente, herdados da 

Aritmética, uma vez que o domínio das operações inversas com números inteiros e 

racionais é instável nos alunos de ensinos fundamental e médio.

2.2.2. Cruz (2005) 

A autora realizou uma pesquisa de mestrado na PUC-SP, tendo como objetivo 

investigar como a noção de variável é focada em livros didáticos nas séries finais do 

ensino fundamental (3º e 4º ciclos). Para tanto, analisou quatro coleções de livros 



didáticos sob três aspectos: 1º) a relação entre os PCN e as coleções escolhidas para 

análise; 2º) as abordagens utilizadas para introduzir e desenvolver a Álgebra nos livros 

didáticos; 3º) os diferentes usos das letras de acordo com o estudo realizado por Usiskin 

(1995). As análises dos livros didáticos se deram sob a ótica da organização 

praxeológica, segundo o quadro teórico da Teoria Antropológica do Didático 

(CHEVALLARD, 1998).

A autora descreveu que, embora todas as coleções afirmem estar em 

consonância com as orientações propostas nos PCN, apenas uma delas utiliza-se de 

situações-problema para introduzir o pensamento algébrico. Duas coleções apresentam a 

organização dos conteúdos de modo linear, aparentemente desconsiderando as 

orientações dos PCN, que defendem uma organização que favoreça as interligações 

entre os diferentes campos da Matemática.

As diferentes formas da utilização das letras são contempladas em todas as 

coleções, iniciando com as funções de generalizar e traduzir. No 7º ano a letra é 

utilizada como incógnita, em que representa um valor desconhecido, utilizada na 

resolução de equações, visando simplificar e resolver.

No 9º ano, a autora verificou que são explorados os procedimentos algébricos, 

realizando um trabalho abstrato, em que as letras são percebidas simplesmente como 

símbolos, sinais no papel, sem qualquer significado ou referência numérica.

A letra percebida como parâmetro, ou seja, representando um valor do qual 

dependem vários outros, é contemplada por apenas uma das coleções analisadas. Um 

fato relevante observado nas análises, é que as diferentes formas de utilização das letras 

são trabalhadas separadamente, ou seja, ora os manuais utilizam a letra como 

generalizadora de modelos, ora como incógnita, em outro momento como variável. 

Enfim, sem a preocupação de estabelecer qualquer relação entre as diferentes formas de 

utilização das letras.

2.2.3. Brito Menezes (2006)

Em sua pesquisa de doutorado da UFPE, a autora teve como objetivo analisar as 

inter-relações entre os fenômenos didáticos do Contrato Didático (BROUSSEAU, 1986, 

1990, 1998) e da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991) na relação didática 



estabelecida entre professor e alunos do 7º ano, tendo como saber em foco a Álgebra, 

mais precisamente na introdução da Álgebra elementar. Teve como sujeitos do estudo 

um professor e seus alunos, de uma escola particular da cidade do Recife.

A investigação se deu em três etapas. A primeira, denominada pela autora de 

videografia, foram filmadas todas as atividades relacionadas às atividades algébricas, 

desde o momento da introdução até o tratamento de equações do primeiro grau. As 

filmagens foram direcionadas ora no professor, quando fazia as explicações mais 

teóricas, ou relacionadas às atividades, às negociações do contrato, ora nos alunos, 

quando trabalhavam, com o intuito de detectar suas ações, suas falas, a interação com 

seus pares.

A segunda etapa da pesquisa consistiu em uma entrevista aberta com o 

professor, composta de uma única pergunta: para você, o que é Álgebra e, em particular, 

o que é Álgebra escolar? Esta pergunta foi colocada para que fosse possível investigar a 

concepção de Álgebra do professor, a sua relação com o saber algébrico, de modo que 

permitisse delinear essa relação com a gestão dos fenômenos didáticos e com suas 

escolhas no trabalho com esse conteúdo do saber com os alunos.

A terceira etapa foi o que a autora denominou de análise de situações pelo 

professor. Nessa etapa foram apresentados três episódios curtos, retirados das filmagens 

das aulas para que o professor comentasse o que se passou naqueles momentos. Esta 

etapa objetivou investigar como o professor compreendia e analisava alguns fenômenos 

que ocorreram naquela situação de ensino, e como justificava suas escolhas naqueles 

momentos de intervenção pedagógica.

A análise dos dados coletados centrou-se fundamentalmente no material das 

aulas, sendo que as etapas subseqüentes – entrevista e análise de situações – serviram 

como complemento na elucidação da própria dinâmica das negociações na sala de aula.

A autora observou que o professor tentava exaustivamente manter uma das 

cláusulas do contrato didático: que a equação fosse entendida como uma igualdade entre 

quantidades, que deve ser manipulada por meio da realização da mesma operação em 

ambos os membros, na resolução de um problema. No entanto, para os alunos, a 

resolução da equação deveria ser realizada mobilizando o procedimento de transpor 

para um membro da igualdade (preferencialmente o primeiro) os números 

acompanhados das letras e para o outro membro os demais números, realizando todo 



um procedimento que envolveria as operações inversas, e que conduziria à descoberta 

do valor desconhecido.

Segundo a autora, nesse momento houve claramente uma ruptura de contrato, 

pois a maioria dos alunos preferiu resolver a equação mobilizando o procedimento da 

transposição supracitado, em detrimento do que era negociado insistentemente pelo 

professor.

Situações como essas oportunizaram a produção de certos efeitos, que a 

literatura trata como sendo de contrato. Dois destes efeitos pareceram à autora bastante 

evidentes: (1) o conflito em relação à proposta de tratamento do saber, ensejada pelo 

professor, e a expectativa dos alunos em relação a como tratá-lo; (2) o uso da balança 

como metáfora na idéia de equação, quando do tratamento de equações que envolviam 

quantidades negativas, nestes casos a metáfora da balança não se adequava, a autora 

denomina este efeito de uso inadequado da metáfora (ou da ferramenta didática).

2.2.4. Nogueira (2008)

Em sua pesquisa de mestrado da UFMT, a autora teve como objetivo 

caracterizar a introdução formal da Álgebra em livros didáticos brasileiros do ensino 

fundamental. Para tanto, foram analisadas três coleções do 7º ano do ensino 

fundamental aprovadas pelo PNLD (BRASIL, 2008), que adotam posturas diferentes 

em relação ao ensino, analisando como os autores introduzem a Álgebra.

A pesquisa teve como referencial teórico e metodológico a Teoria Antropológica 

do Didático (TAD). Essa teoria estuda o homem perante o saber matemático, e, mais 

especificamente, perante situações matemáticas. Um motivo para a utilização do termo 

antropológico é que a TAD situa a atividade Matemática e, em conseqüência, o estudo 

da Matemática, dentro do conjunto de atividades humanas e de instituições sociais 

(CHEVALLARD, 1999, p.01).

A autora dividiu sua pesquisa em duas etapas, sendo elas, as Organizações 

Matemática e Didática, e posteriormente confrontou os dados obtidos nas organizações 

mencionadas.

A primeira etapa refere-se à organização didática presente no capítulo destinado 

a Equações do 1º grau, nos manuais do 7º ano do ensino fundamental, quando a Álgebra 



é apresentada formalmente no ensino brasileiro, olhando a parte curso, ou seja, a parte 

destinada à apresentação do tema, aos exercícios resolvidos, bem como aos exemplos e 

comentários feitos pelo autor. Nessa parte é estabelecido diálogo do autor com o leitor. 

Esta análise possibilita compreender e identificar as escolhas do autor no tratamento do 

tema em questão. Nogueira apresentou, respectivamente, as relações de tipos de tarefas 

e técnicas identificadas nos manuais, acompanhadas de explicações sobre o 

funcionamento de alguns tipos de tarefas e técnicas.

Na segunda etapa, concernente à organização Matemática, com o intuito de 

detectar e estudar os momentos didáticos, presentes na parte do livro didático que marca 

a introdução formal da Álgebra no ensino fundamental, Nogueira também analisou o 

que é privilegiado, como são feitas as escolhas, e verificou a forma e como é 

apresentada no capítulo em relação aos entes algébricos, nos exercícios resolvidos e 

propostos.

As escolhas dos autores face à apresentação e o desenvolvimento do assunto são 

retratados pela análise da organização didática presente naquele capítulo do manual 

analisado.

Em meio aos resultados encontrados destacam-se os tipos de tarefas principais, 

que se referem às resoluções de equações, mesmo que o enunciado não proponha a 

resolução da equação. Elas aparecem com outros objetivos como encontrar expressões 

equivalentes ou verificar se certo valor torna verdadeiro ou não a sentença dada. Dentre 

as técnicas principais, a que faz a analogia com a balança em equilíbrio e oportuniza o 

desenvolvimento do raciocínio algébrico está presente nos três manuais analisados.

A escolha por trabalhar a resolução de equações e apresentar as Equações do 1º 

grau por meio da resolução de problema é comum na introdução da Álgebra no ensino 

fundamental. Além disso, dentre os tipos de tarefas auxiliares, a que demanda a 

transcrição da linguagem natural para a linguagem algébrica tem uma representatividade 

notável em todos os manuais, o que indica que este procedimento é bastante valorizado 

na educação algébrica.

2.2.5. Araújo (2009)



Em sua pesquisa de doutorado da UFPE, o autor teve como objetivo caracterizar 

e comparar as transposições didáticas realizadas na França e no Brasil sobre o ensino de 

resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. Para tanto, o referencial teórico 

adotado foi a Teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991), que ressalta o 

papel das instituições na relação com os objetos de saberes escolares, bem como na 

Teoria Antropológica do Didático (CHEVALLARD, 1999), como um método de 

análise para organização Matemática existente no interior de uma determinada 

instituição de ensino.

Os resultados desta pesquisa resultaram em realizar estudos teóricos e didáticos 

sobre o ensino de resoluções de equações do 1º grau com uma incógnita, os quais 

permitiram modelizar, a priori, as organizações Matemáticas pontuais existentes em 

torno desse objeto de conhecimento, fornecendo os critérios e as categorias utilizadas 

para analisar os programas oficiais de ensino, os livros didáticos e os estudos 

experimentais realizados com alunos dos dois países.

No ensino fundamental, a Álgebra não se destaca como um domínio próprio do 

conhecimento matemático nos dois países. No caso do ensino de equações do 1º grau 

com uma incógnita. Os resultados mostraram que, tanto na França quanto no Brasil, ele 

é justificado como uma ferramenta para resolver problemas do contexto social e de 

outros domínios da Matemática. As organizações Matemáticas existentes nos 

documentos oficiais analisados não fornecem elementos que favoreçam a caracterização 

das praxeologias Matemáticas existentes, nesses dois países, em torno da resolução de 

equações do 1º grau.

O trabalho realizado em livros didáticos analisados dos dois países nem sempre 

é feito de forma a esclarecer as diferenças existentes entre os subtipos de tarefas 

exploradas, bem como os limites e possibilidades das técnicas exploradas, e os limites 

ou potencialidades das técnicas elaboradas e/ou sistematizadas.

2.3 ALGUMAS OBSERVAÇÕES DESSAS PESQUISAS

Das pesquisas que contemplamos na revisão bibliográfica ora apresentada, 

observamos que Teles (2002) investigou qual concepção de equação e qual estratégia de 

resolução da mesma era enfocada em livros didáticos. Quanto ao que se concebe acerca 

de uma equação, a autora identificou a concepção mais presente é que equação é uma 



sentença matemática aberta, expressa através de uma igualdade e que apresenta pelo 

menos uma letra representando um número desconhecido. Cruz (2005), por sua vez, 

investigou o tratamento dado à letra nos livros didáticos, apoiando-se na Teoria 

Antropológica do Didático, sob a ótica da organização praxeológica, questionando 

acerca de como a variável é tratada nos manuais das séries finais do ensino 

fundamental. Brito Menezes (2006), em algum momento de sua pesquisa, também se 

preocupou com tal assunto, mas seu foco foi centrado na introdução da Álgebra no 

ensino fundamental, observando o professor e seus alunos em suas aulas.

Nogueira (2008) caracterizou a introdução formal da Álgebra em livros didáticos 

brasileiros do ensino fundamental e como os autores desses livros didáticos apresentam 

as equações do 1° grau por meio de resoluções de situações problemas. Em outro 

estudo, Araújo (2009) caracterizou e comparou as transposições didáticas realizadas na 

França e no Brasil sobre o ensino de equações do 1° grau com uma incógnita, sendo a 

mesma justificada como uma ferramenta para resolver problemas de contextos sociais e 

de outros domínios da Matemática.

Em resumo, percebemos que todos os autores supracitados olham para a Álgebra 

centrando seus estudos em diferentes pontos, isto é, nas concepções dos professores 

acerca deste bloco do saber matemático, o tratamento dado às variáveis nas equações do 

primeiro grau e a utilização de diversos meios para desenvolver seus estudos, a 

observação de aulas, a análise de livros didáticos, entre outros.

No entanto, as pesquisas de Cruz (2005), Nogueira (2008) e Araújo (2009) são 

as que mais se aproximam do nosso estudo, por suas escolhas em analisar os livros 

didáticos, e especificamente a Álgebra no ensino fundamental, isto, bem como suas 

escolhas do referencial teórico adotado, a Teoria Antropológica do Didático (TAD).

Enfim, percebemos que as exposições dessas pesquisas legitimam e justificam as 

análises e discussões dos dados do nosso trabalho, em particular a noção das 

organizações praxeológicas (didáticas e matemáticas), bem como o êxito destas 

pesquisas supracitadas que tratam da Álgebra, especificamente as que analisaram os 

livros didáticos e equações polinomiais do primeiro grau.

2.4 NOSSA PESQUISA



Ao realizarmos algumas indagações, começamos a nos questionar se uma das 

fontes das dificuldades em resolver uma equação polinomial do primeiro grau não 

poderia estar ligada à forma como a Álgebra é apresentada aos alunos, ou seja, nosso 

questionamento vai na direção de buscar algumas respostas ligadas à forma de 

apresentação da Álgebra.

Decidimos, então, nos dedicarmos a analisar as equações polinomiais do 

primeiro grau, mais especificamente a introdução das equações em duas coleções do 7° 

ano. Partimos da tese de Chevallard (1999) que afirma que a formação de 

saberes/conhecimentos e as praxeologias envelhecem, uma vez que nesse processo seus 

elementos teóricos e tecnológicos perdem seus créditos. Assim, em uma determinada 

instituição, aparecem novas praxeologias que serão produzidas ou reproduzidas, se 

existentes. Delimitamos nosso objeto de pesquisa à caracterização do ensino da Álgebra 

em livros didáticos do 7° ano, aprovados nos PNLD do ensino fundamental brasileiro, 

de 1999 a 2011.

Tendo em vista que ao longo destes doze anos do PNLD do ensino fundamental 

foram realizadas cinco avaliações, perguntamos: O que ocorreu no processo de escrita 

desses livros didáticos? As praxeologias permaneceram as mesmas?

Partido destas questões, o objetivo geral de nossa pesquisa se constitui em 

analisar as possíveis mudanças na introdução de equações do 1° grau em Livros 

Didáticos aprovados nas avaliações de 1999, 2002, 2005, 2008 e 2011 pelo Programa 

Nacional do Livro Didático do Ensino fundamental.

Portanto, nossa pesquisa avançará em relação às pesquisas já citadas mostrando 

um panorama das avaliações do PNLD, tendo a preocupação em observar os avanços 

ocorridos nos livros didáticos. Com isso, poderemos perceber a forma que os autores 

inserem as equações polinomiais do 1º grau e suas escolhas didáticas.

A seguir, discussão e apresentação da Teoria Antropológica do Didático, a qual 

se tornou nosso aporte teórico.



3: SOBRE A TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO

Nesse capítulo, enfocaremos algumas reflexões teóricas sobre a Transposição 

Didática e a Teoria Antropológica do Didático proposto por Chevallard (1991, 1999) 

que ampliam a estrutura conceitual já existente na didática francesa para analisar os 

fenômenos didáticos. A abordagem antrológica proposta por Chevallard (1999) ressalta 

o papel das instituições no sistema didático.

3.1 TEORIA DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA (TD)

Um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado como saber a 
ensinar, sofre então um conjunto de transformações adaptativas que 
vão torná-lo apto a tomar lugar entre os ‘objetos de ensino’. O 
trabalho que, de um objeto de saber a ensinar faz um objeto de ensino, 
é chamado de transposição didática. (CHEVALLARD, 1991, p.39).

No processo histórico de apropriação do saber escolar, o objetivo que se tem não 

é que o aluno se aproprie do saber tal qual ele foi produzido na comunidade científica. 

Nesta comunidade e na escola têm-se objetivos diferentes em relação a esse saber. O 

objetivo da comunidade científica é sistematizar o saber científico, tornando-o 

ensinável, possibilitando a sua aprendizagem pelo(s) aluno(s), ficando a escola 

incumbida de ensinar esse saber validado pela comunidade científica. Assim, o saber 

científico vai sofrer várias transformações, passando por um nível intermediário saber a 

ensinar até que se configure como um saber ensinado.

O processo de transformação do saber científico em saber ensinado comporta a 

participação de instituições e indivíduos. Para compreender a ação, o papel de cada uma 

dessas instâncias de participação nesse processo, precisa-se refletir sobre as várias 

etapas que marcam o caminho percorrido em tal transformação.

A teoria da transposição didática, desenvolvida por Chevallard (1991 apud 

ARAÚJO, 2009), apoia-se nos conceitos primitivos de instituições, de indivíduos e de 

objetos do saber, bem como nas noções de relações pessoais e relações institucionais 

com o objeto de estudo. Ela surge da preocupação desse autor em encontrar respostas 

para as questões, tais como: qual a relação entre o saber ensinando e o saber científico? 

E qual a distância entre eles? Para Chevallard (1991), o conceito de transposição 

didática permite estudar a transição do saber científico ao saber ensinado e, portanto, 



perceber a distância que os separa. Ou seja, a transposição didática é um fenômeno que 

permite exercer uma vigilância epistemológica sobre os saberes científicos e os saberes 

efetivamente ensinados.

Para o autor, o sistema didático supõe que cada elemento (professor, aluno e 

saber) satisfaça certos requisitos didáticos específicos. O saber ensinado deve aparecer 

conforme o saber a ensinar. No entanto, ele não é o efeito de nossas vontades, pois,

para que o ensino de um determinado objeto do saber seja possível, 
esse elemento deverá ter sofrido certas deformações, que tornariam 
apto para ser ensinado. O saber tal como é ensinado, o saber ensinado, 
é necessariamente distinto do saber inicialmente designado como 
saber que deve ser ensinado, a o saber a ensinar (CHEVALLARD, 
1991, pp.16-17).

Chevallard (1991) discute que o saber não chega à sala de aula tal qual ele foi 

produzido no contexto cientifico. Ele passa por um processo de transformação, o que 

implica em lhe dar uma roupagem didática para que ele possa ser ensinado. Isso 

acontece por que o objetivo da comunidade cientifica e da escola são diferentes. À 

ciência cabe o papel de responder as perguntas que são formuladas e necessárias de 

serem respondidas em um determinado contexto histórico e social.

A transposição didática permite, então, que o saber passe de uma a 
outra instituição. Cada uma delas, pelas suas próprias características, 
será responsável por uma roupagem (BRITO MENEZES, 2006, p. 
73).

Entretanto, esses novos saberes precisam ser comunicados à comunidade 

científica, em um primeiro plano, e à própria sociedade, em um segundo plano. Nesse 

processo de comunicação dos saberes, existem também aqueles que são selecionados 

como saberes que devem ser ensinados, que devem adentrar a sala de aula e serem 

socializados naquela instituição, que tem por objetivo, como enfatiza Brousseau (1986), 

fazer com que os alunos se apropriem de saberes constituídos ou em vias de 

constituição.

Para que o ensino de um determinado objeto do saber seja possível, 
esse elemento deverá ter sofrido certas deformações, que o tornariam 
apto para ser ensinado. O saber tal como é ensinado, o saber ensinado, 
é necessariamente distinto do saber inicialmente designados como o 
saber que deve ser ensinado, o saber a ensinado (CHEVALLARD, 
1991, pp. 16-17).

Chevallard (1991) reflete que a Transposição Didática é feita por uma instituição 

invisível, uma esfera pensante que ele nomeou de Noosfera. Tal instituição é formada 



por pesquisadores, técnicos, professores, especialistas, enfim, por aqueles que ligados a  

instituições como Universidades, Ministério da Educação, Redes de Ensino; estas 

instituições definem que saberes devem ser ensinados e com que aparências eles devem 

chegar à sala de aula. No entanto, existe uma diferença neste contexto da Transposição 

Didática, uma vez que na França existem programas do governo que são seguidos nas 

instituições de ensino, e no Brasil não temos programas de ensino e sim Parâmetros 

curriculares e a Transposição Didática se materializa nos livros didáticos.

O trabalho que a noosfera realiza para elaborar o novo texto do saber 
se consagra como uma estratégica de ataque às dificuldades de 
aprendizagem, [...] definem-se os princípios que o aluno deve 
respeitar e delimitam-se então, em um determinado momento, os erros 
que o professor poderá identificar e para os quais [...] disporá de 
técnicas de ataque direto; e os erros que deverá renunciar a 
elucidar(...) (CHEVALLARD, 1991, pp. 40-41).

Henry (1991), por sua vez, argumenta a existência de uma etapa intermediária 

entre a transformação do saber científico em saber que deverá ser ensinado na escola. 

Ele aborda que o saber a ensinar é produzido quando da elaboração de programas de 

ensino, que devem ser acessíveis ao professor. Entretanto, não são os programas de 

ensino que conduzirão diretamente o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. 

Aparecem, então, os manuais de ensino aqui, no Brasil, livros didáticos, que estão 

relacionados aos programas, mas implicam em uma nova adaptação. Eles trazem o 

programa dividido em capítulos, trazem ilustrações, podem trazer exercícios, ou seja, 

caracteriza, na discussão proposta por Henry, um saber escolar (savoir scolaire):

No entanto, Chevallard (1991) argumenta que é fundamental que se considere 

que há uma distância entre o saber científico, o saber a ensinar e o saber ensinado. Não 

pode existir, para Chevallard, uma desconexão entre estes, pois isto provocaria situações 

de crise. Assim, este autor introduz um novo conceito, ao dizer que é necessário que se 

realize uma vigilância epistemológica, para que tal distância, tais deformações e 

adaptações, não culminem por ‘desfigurar’ de maneira tal o saber original, que o saber a 

ensinar deixe de ser fiel a ele, podendo criar certos obstáculos à aprendizagem.

Bessot (2003) enfatiza que esse processo de transformação tem efeitos positivos 

e negativos. Os efeitos positivos desse trabalho dizem respeito a ele tornar o saber 

público, portanto utilizável e verificável por qualquer pessoa, no mínimo pelos 

membros da comunidade científica. Já os efeitos negativos desse trabalho dizem 

respeito ao fato de que ele faz desaparecer, parcial ou totalmente, o contexto da 



descoberta, o que o torna misterioso, privado de sentido, isto é, desligado das questões 

iniciais às quais o saber é uma resposta (BESSOT, 2003, p.2).

Essa maneira de apresentar os textos de ensino é também questionada por 

Brosseau (1986), ao afirmar que a transposição didática:

apaga complemente a história de seus saberes, isto é, a sucessão das 
dificuldades e das questões que provocaram a aparição dos conceitos 
fundamentais, seu uso para colocar novos problemas, a instrução de 
técnicas e de questões nascidas dos progressos dos outros setores, a 
rejeição de certos pontos de vista tidos como falsos ou inadequados, e 
as inúmeras querelas a seu respeito. Ela esconde o verdadeiro 
funcionamento da ciência, impossível de comunicar e de descrever 
facilmente do exterior, para colocar em evidência uma gênese fictícia. 
Para tornar mais fácil o ensino, ela isola certas noções e propriedades 
do tecido das atividades, nas quais elas tiveram sua origem, seu 
sentido, sua motivação e seu emprego. Ela os transpõe para o contexto 
escolar. Os epistemólogos chamam transposição didática esta 
operação. Ela tem sua utilidade, seus inconvenientes e seu papel, 
mesmo para a construção da ciência. Ela é inevitável, necessária e, em 
certo sentido, lamentável. Ela deve ser colocada sob vigilância 
(BROSSEAU, 1986, pp.46-47).

É essa vigilância proposta por Brosseau (1986) o principal objetivo da Teoria da 

Transposição Didática, isto é, analisar as transformações por que passa um saber 

científico desde o momento de sua produção, pela comunidade científica, até o 

momento em que ele é vivenciado pelos alunos em sala de aula como saber ensinado.

O quadro 5 a seguir ilustra a trajetória do saber, desde a sua produção até chegar 

à sala de aula:



Quadro 5: Esquema da Trajetória do Saber na Transposição Didática
Fonte: Brito Menezes (2006, p. 26,)

O Quadro 5, no momento em que esquematizamos a Noosfera, colocamos uma 

seta indicando vigilância epistemológica. Essa idéia também foi mencionada por 

Chevallard, de fundamental importância quando abordada a Transposição Didática. 

Chevallard afirma, textualmente, que o saber científico muitas vezes se perde de sua 

origem, nesse processo de transformações. Cabe à Noosfera fazer um trabalho de 

vigilância epistemológica, para que nas deformações e supressões sofridas pelo saber, 

ele não se perca da sua própria epistemologia, de forma que o saber agora transposto 

não guarde mais qualquer relação com o saber de origem.

O saber que produz a transposição será, então, um saber exilado de 
suas origens e separados de sua produção histórica na esfera do saber 
científicos, legitimando-se, então, o saber ensinando como algo que 
não é de tempo algum nem de lugar algum, e não se legitimando 
mediante o recurso à autoridade de um produtor, qualquer que seja 
(CHEVALLARD, 1991, p.18).

Podemos inferir que, na atualidade, com o PNLD a própria Noosfera se dá outra 

forma de vigilância, a vigilância aos livros didáticos, de maneira que eles atendam às 

exigências dos documentos norteadores do currículo. O PNLD foi implantado em 1985 

e há cerca de duas décadas o seu trabalho vem se intensificando, particularmente com a 

proposição dos PCN (BRASIL, 1997), e a vigilância ao texto do saber apresentado no 

livro didático tem sido cada vez mais criteriosa.

NOOSFERA
(Professores, pesquisadores, 

especialistas): Vigilância 
Epistemológica

SABER CIENTÍFICO
Transposição Didática 

Externa (TDe)

SABER A SER ENSINADO (Savoir à Ensigner)
Orientações Curriculares; Referenciais; Parâmetros

SABER ESCOLAR (Savoir écolaire – Henry, 1991) 
Livro Didático (Texto do Saber – Chevallard, 1991)

Relação ao saber do aluno 
(Conhecimento prévio / Hipóteses
acerca do novo saber)

Relação ao saber do 
professor (aspectos 
epistemológicos e afetivos)

S  (Pólo epistemológico)

TD 
interna

AP

Relação Pedagógica
Pólo PsicológicoPólo Pedagógico



Tais programas, currículos, livros didáticos, aparecem, então, como 
instrumentos reguladores, no sentido de que eles vão normatizar o que 
deve ser ensinado na escola, o saber a ensinar, consolidando uma 
primeira etapa da transposição didática externa (BRITO MENEZES,
2006, p. 76).

A escolha de conteúdos, objetivos, métodos e recursos usados na educação 

escolar resultam das fontes de influência que atuam na composição do currículo e no 

movimento da transposição didática, conforme proposto por Chevallard (1991). No 

contexto mais amplo, tais elementos encontram-se registrados em relatórios, teses, 

softwares, parâmetros, programas e em outras publicações, entre as quais os livros 

didáticos. São registros publicados para defender a validação do saber a ser ensinado e a 

forma como eles são conduzidos pelos professores.

3.2 TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO (TAD) 

Esta teoria desenvolvida por Chevallard (1992) foi inscrita no prolongamento da 

teoria da transposição didática, também de sua autoria. Nessa abordagem os objetos

matemáticos, não como existentes em si, mas como entidades que emergem de sistemas 

de práticas existem em dadas instituições.

Segundo Chevallard, essa teoria estuda o homem perante o saber matemático e, 

mais especificamente, perante situações Matemáticas. Um motivo para a utilização do 

termo antropológico é que a TAD situa a atividade Matemática e, em conseqüência, o 

estudo da Matemática dentro do conjunto de atividades humanas e de instituições 

sociais (CHEVALLARD, 1999, p.1).

Assim sendo na TAD são considerados elementos primitivos: INSTITUIÇÕES 

(I) pode ser uma realidade que se constitui; tempo de vida; família; sala de aula, escola, 

PESSOA (X) desde cedo é submetido a certas instituições que o fazem pessoas e 

OBJETO (O) é toda entidade material ou imaterial que existe para um ou mais 

indivíduos. Tudo é por isso objeto inclusive as pessoas (CHEVALLARD,1999, p.1). 

São noções básicas nesta teoria as RELAÇÕES PESSOAIS (R (X, O) e as RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS (RI (O)).

Chevallard considera que uma instituição (I) é um dispositivo social total‟ que 

pode ter apenas uma extensão muito reduzida no espaço social, mas que permite e 

impõe a seus sujeitos (...) maneiras próprias de fazer e de pensar.



Cada saber S é vinculado a pelo menos uma instituição na qual é posto 
em jogo em relação a um domínio de realidade D. O ponto essencial é 
considerar que um saber não existe em uma vacuidade social: cada 
saber aparece em uma determinada sociedade, como ancorado em uma 
ou várias instituições (CHEVALLARD, 1991, p.1) 

Segundo Chevallard, existem quatro tipos de instituições: PRODUÇÃO 

(academias), UTILIZAÇÃO, ENSINO (escolas) e TRANSPOSITIVAS (noosfera). A 

expressão Transposição Didática justifica-se quando uma instituição alvo é uma 

instituição de ensino. Esta teoria também investiga as transformações do saber a fim de 

torná-lo passível de ser ensinado e aprendido. O saber cientifico é transformado pela 

noosfera no saber e no saber ensinado, o qual é veiculado na sala de aula. Deste modo, 

os livros didáticos são instrumentos que irão nortear a elaboração do saber ensinado.

Sob a ótica da TAD, cada saber é saber de pelo menos uma instituição; um 

mesmo objeto do saber pode viver em instituições diferentes e para viver em uma 

instituição, um saber necessita submeter-se a certas imposições, o que o conduz a ser 

transformado.

A manipulação transpositiva permite a um saber passar de uma instituição para 

outra. Fala-se de transposição didática quando a instituição-alvo é uma instituição de 

ensino (escola, classe, entre outros).

O conhecimento entra em cena na TAD com a noção de relação. Um objeto 

existe se existe uma relação com este objeto, ou seja, se um indivíduo ou uma 

instituição o (re)conhece como objeto. É a partir das práticas que se realizam com o 

objeto que se define RI (O) (a relação institucional a O em I).

Dados um objeto (por exemplo, um objeto de saber) e uma instituição, 
a noção de relação diz respeito às práticas sociais que se realizam na 
instituição e que põem em jogo o objeto em questão, ou seja "o que se 
faz na instituição com este objeto (BOSCH e CHEVALLARD, 1999, 
p. 80).

O conceito de pessoa, outro conceito da TAD, é definido como o par formado 

por um indivíduo X e pelo sistema de suas relações pessoais com os objetos O 

designadas por R(X, O), em determinados momentos da história de X.

Quando uma pessoa entra em uma instituição didática I, sua relação pessoal com 

um objeto O que existe em I se estabelece (se ele não existia antes para X) ou se 

modifica (se ele já existia para X) sob as exigências de RI (O). A aprendizagem é vista 

como modificação da relação pessoal de X a O.



Dado um O um objeto institucional de I, a relação institucional a O em I (RI (O)) 

é caracterizada pela imposição sobre R (X, O) quando X se torna sujeito de I. 

Chevallard define aprendizagem como uma mudança da relação pessoal do indivíduo 

com certo objeto (ARAÚJO, 2009).

No momento em que o exame da relação pessoal do indivíduo X com um objeto 

O conduz a um veredicto de não conformidade, X pode experimentar o sentimento 

desagradável de ser vítima de uma arbitrariedade institucional caracterizada: porque 

R(X, O) foi encontrada não conforme, ou pouco conforme, certa relação institucional R

I (O), decide-se, em I, que X não conhece ou conhece mal, o objeto (CHEVALLARD, 

1992).

A compreensão da aprendizagem pessoal está relacionada à compreensão das 

aprendizagens institucionais; não se podem compreender os fracassos das aprendizagens 

pessoais sem levar em consideração as recusas de conhecer de certas instituições, cujas 

pessoas em fracasso são seus sujeitos (CHEVALLARD, 1992). Nesse sentido, a Teoria 

Antropológica do Didático, por meio da noção de praxeologia, possibilita a 

compreensão desses fenômenos.

Chevallard (1998) afirma que a TAD foi inicialmente construída como uma 

teoria cujo objetivo consiste em controlar os problemas da difusão de conhecimentos e 

de saberes quaisquer, compreendidos em suas especificidades, logo de conhecimentos 

matemáticos também.

O ponto crucial a este respeito, cujas implicações, todas, nós 
descobrimos pouco a pouco, é que a TAD situa a atividade 
Matemática, e conseqüentemente a atividade de estudo em 
Matemática, no conjunto das atividades humanas  e das instituições 
sociais.[...] falar validamente de didática da Matemática, por exemplo, 
supõe se falar de certos objetos distintos- a Matemática, de início, e, 
em seguida, solidariamente, os alunos, os professores, os livros, etc 
(CHEVALLARD, 1998, p. 91).

Para Chevallard, o saber matemático é fruto da ação humana institucional, isto é, 

algo produzido, utilizado, ensinado ou, mais geralmente, transposto em instituições o 

que torna necessária a elaboração de um método de análise que permita a descrição e o 

estudo das condições de realização das práticas institucionais.

Uma parte da teorização da TAD consiste do desenvolvimento da noção de 

organização praxeológica ou praxeologia, que, de acordo com Chevallard, acrescenta às 

noções acima descritas, as noções de (tipo de) tarefa, técnica, tecnologia e teoria. Para 



ele, tais noções vão permitir modelizar às práticas sociais em geral e, em particular as 

atividades Matemáticas.

3.3. A ORGANIZAÇÃO PRAXEOLÓGICA OU PRAXEOLOGIA

Podemos entender uma organização praxeológica ou praxeologia, como a 

realização de certo tipo de tarefa t, que se exprime por um verbo, pertencente a um 

conjunto de tarefas do mesmo tipo t, através de uma técnica . Essa associação tarefa-

técnica [t-] irá definir um saber-fazer próprio para esse tipo de tarefa, justificada por 

uma tecnologia θ, que por sua vez, é baseada em uma teoria Θ, formando um bloco 

tecnológico-teórico (ou saber). Parte do postulado que qualquer atividade humana põe 

em prática uma organização, denominada por Chevallard (1998), de praxeologia, ou 

organização praxeológica, simbolizada pela notação [t,, θ, Θ]. 

Chevallard (1998) considera ainda que o par [t, ] está relacionado à prática, e 

pode ser compreendido como um saber-fazer, e o par [θ, Θ] são relacionados à razão, é 

compreendido como o saber. Chevallard define assim a Organização Praxeológica [t, ·, 

θ, Θ], em que temos um bloco pratico [t, ], composto das tarefas e técnicas, o chamado 

saber fazer, e um bloco teórico [θ, Θ], composto pelas tecnologias e teorias, o bloco do 

saber:

a ecologia das tarefas e técnicas são as condições e necessidades que 
permitem a produção e utilização destas nas instituições e a gente 
supõe que, para poder existir em uma instituição, uma técnica deve ser 
compreensível, legível e justificada (...) essa necessidade ecológica 
implica na existência de um discurso descritivo e justificado das 
tarefas e técnicas que a gente chama de tecnologia da técnica. O 
postulado anunciado implica também que toda tecnologia tem 
necessidade de uma justificativa que a gente chama teoria da técnica e 
que constitui o fundamento último” (BOSCH; CHEVALLARD, 1999, 
pp. 85-86)

Chevallard (1998) analisa que a existência de um tipo de tarefa matemática em 

um sistema de ensino está condicionada à existência de, no mínimo, uma técnica de 

estudo desse tipo de tarefa e uma tecnologia relativa a esta técnica, mesmo que a teoria 

que justifique essa tecnologia seja negligenciada.

Os tipos de tarefas (t) que se situam em acordo com princípio antropológico 

supõem a existência de objetos bem precisos e que não são obtidos diretamente da 

natureza: eles são artefatos, obras, construtos institucionais, como por exemplo, uma 



sala de aula, cuja reconstrução é inteiramente um problema, que é o objeto da didática 

(Chevallard, 1998 apud ARAÚJO, 2009). Por exemplo, resolva a equação 2x + 6 =10.  

A noção de tarefa, ou especificamente do tipo de tarefa, tendo como um objetivo bem 

definido, por exemplo, encontrar o valor de x é um tipo de tarefa, mas “calcular” não 

explicita o que é calcular. Assim, calcular o valor de uma equação é um tipo de tarefa, 

mas somente calcular não seria um tipo de tarefa. Para esse exemplo, calcular é gênero 

de tarefa. Outra definição para as tarefas foi descrita abaixo:

As tarefas são identificadas por um verbo de ação, que sozinho 
caracterizaria um gênero de tarefa, por exemplo: calcular, decompor, 
resolver, somar, que definem o conteúdo em estudo. Por outro lado, 
resolver uma equação fracionária ou ainda decompor uma fração 
racional em elementos simples caracterizam tipos de tarefas, em que 
se encontram determinadas tarefas, por exemplo, resolver uma 
equação  5

32


xx ou decompor a fração 
9

7 em frações mais 

simples (SILVA, 2005 apud ALMOULOUD, 2007, p. 115).

Uma técnica () é uma maneira de fazer ou realizar as tarefas  t. Segundo 

Chevallard, uma praxeologia relativa a um tipo de tarefa t necessita, em principio, de 

uma técnica  relativa. No entanto, ele afirma que uma determinada técnica  pode não 

ser suficiente para realizar todas as tarefas t  ; ela pode funcionar para uma parte p() 

das tarefas t e fracassar para t/p(). Isso significa que em uma praxeologia pode existir 

uma técnica superior a outras técnicas, ao menos no que concerne à realização de certo 

número de tarefas de t (Chevallard, 1998 apud ARAUJO, 2009). 

A tecnologia (θ) é definida inicialmente como um discurso racional sobre uma 

técnica , cujo primeiro objetivo consiste em justificá-la racionalmente, isto é, em 

assegurar que a técnica permita que se cumpra bem a tarefa do tipo t. Em matemática, 

tradicionalmente, a justificação de uma técnica é realizada por meio de demonstração. O 

segundo objetivo da tecnologia consiste em explicar, tornar inteligível e esclarecer uma 

técnica ·, isto é, em expor por que ela funciona bem. Além disso, a tecnologia tem 

também a função de reproduzir novas técnicas, mais eficientes e adaptadas à realização 

de uma determinada tarefa (CHEVALLARD, 1998 apud ARAUJO, 2009).

A teoria (Θ) tem como objetivos justificar e esclarecer a tecnologia, bem como 

tornar inteligível o discurso tecnológico. Passa-se então a um nível superior de 

justificação-explicação- produção, [...] retomando com relação à tecnologia o papel que 

esta tem em relação à técnica. Chevallard adverte, no entanto, que geralmente essa 



capacidade de justificar e de explicar da teoria é quase sempre obscurecida pela forma 

abstrata como os enunciados teóricos são apresentados freqüentemente 

(CHEVALLARD, 1998 apud ARAÚJO, 2009).

Chevallard (1998) destaca que uma praxeologia pode ser classificada em uma 

das quatro categorias descritas a seguir: Praxeologia pontual [t, ·, θ, Θ], quando é 

realizada em torno de um determinado (único) tipo de tarefa t; Praxeologia local [t i ,  i , 

θ, Θ] quando é associada a uma determinada tecnologia θ; Praxeologia regional [t ij ,  ij

, θ j , Θ], quando é desenvolvida em torno de uma teoria de única teoria Θ; Praxeologia 

global [t ijk ,  kij , θ
kj , Θ k ], quando resulta da agregação de várias organizações 

regionais correspondentes a várias teorias Θ k :

A passagem de uma praxeologia pontual [t, ·, θ, Θ] a uma 
praxeologia local [t i ,  i , θ, Θ] põe em evidência a tecnologia θ, da 

mesma maneira que a passagem posterior a uma praxeologia regional 
[t ij ,  ij , θ j , Θ] colocará em primeiro plano a teoria Θ (ibidem, p. 95-

96).

Chevallard (1998) define, ainda dentro do Quadro teórico da TAD, outros 

objetos tais como Organização Didática, Organização Matemática.

3.3.1- Praxeologia Matemática ou Organização Matemática (OM)

Para Chevallard (1999 apud ALMOULOUD, 2007, p.123), as praxeologias (ou 

organizações) associadas a um saber matemático são de duas espécies: matemática e 

didática. As Organizações Matemáticas referem-se à realidade matemática que se pode 

construir para ser desenvolvida em uma sala de aula e as organizações didáticas

referem-se à maneira de como se faz essa construção; sendo assim, existe uma relação 

entre esse dois tipos de organização que Chevallard (2002) define como fenômeno de 

codeterminação entre as organizações Matemáticas e didáticas.

Ou seja, refere-se à realidade Matemática que se pode construir em uma aula 

desta disciplina em que se estuda um determinado tema; ela deve permitir que os alunos 

atuem com eficácia para resolver problemas, e ao mesmo tempo, entender o que fazem 

de maneira racional.

Tal organização não é senão uma organização praxeológica de 
natureza matemática: ela se constitui em torno de um ou vários tipos 
de tarefas matemáticas, mais ou menos bem identificadas, que 



demandam a criação de técnicas matemáticas mais ou menos 
adaptadas, e mais ou menos justificadas por tecnologias mais ou 
menos sólidas, que são desenvolvidas no quadro de uma teoria mais 
ou menos explícita (CHEVALLARD, 1997, P. 35).

Uma organização Matemática é elaborada em torno de uma noção, ou conceito, 

inerente à própria matemática. Segundo Bosch (2000, p.3 apud Nogueira 2008):

o objetivo de um processo de ensino [e] aprendizagem pode formular-
se nas perspectivas dos componentes das organizações matemáticas 
que se desejam reconstruir: que tipos de problemas devem ser capazes 
de resolver, com quais tipos de técnicas, com base em quais elementos 
descritivos e justificativos, com qual referencial teórico, etc.

Em um processo de formação de saberes/conhecimentos, as praxeologias 

envelhecem, pois seus artefatos teóricos e tecnológicos perdem sua credibilidade. No 

entanto, em uma determinada instituição I aparecem novas praxeologias que poderão ser 

produzidas ou reproduzidas se existem em alguma instituição: 

Quadro 6: Instituição 
Fonte: Almouloud (2007, p. 123)

Chevallard (1997) observa que o primeiro trabalho de um docente ou 

pesquisador consiste em determinar e caracterizar as praxeologias matemáticas a serem 

estudadas, a partir das análises de documentos oficias existentes, tais como os 

programas e livros didáticos; assim, delineando e analisando de maneira precisa os 

conteúdos matemáticos, os tipos de tarefas matemáticas que eles contêm e o grau de 

desenvolvimento atribuído aos demais elementos a saber: a técnica, a tecnologia e a 

teoria. Para isso, o docente ou pesquisador precisa indagar (e tentar responder) questões, 

tais como:

 Existem tarefas bem identificadas? As necessidades Matemáticas 

propostas nos conteúdos curriculares são aprovadas por esses tipos de 

tarefas?

 As técnicas recomendadas para a resolução dos tipos de tarefas foram 

efetivamente elaboradas? São suficientes para os tipos de tarefas 

propostos? Poderão sofrer progressos?

Instituição de origem 
do objeto a ser 

transposto

Transposição 
didática

Instituição (ensino) 
de destino do objeto 

a ser transposto



 As tecnologias disponíveis dão conta das técnicas usadas? Esclarecem as 

técnicas utilizadas?

 Os elementos teóricos são explicitados? Justificam a tecnologia 

empregada?

Outra questão da prática docente será de como conduzir esta praxeologia 

Matemática, agora estabelecida, para a sala de aula, isto é, como transpor da realidade 

Matemática para a realidade didática. Segundo Chevallard (1999), a construção da 

praxeologia se inicia em uma falta de técnica para a resolução de um determinado tipo 

de tarefa. Assim sendo, podemos pensar no exemplo: Como encontrar a raiz de uma 

equação do 1º grau? Dar resposta a esta questão nos leva a elaborar um novo tipo de 

praxeologia, a praxeologia didática.

3.3.2- Praxeologias Didáticas ou Organizações Didáticas (OD)

As Praxeologias Didáticas ou Organizações Didáticas (OD) são as respostas (a 

rigor) a questões do tipo como realizar o estudo de determinado assunto. Refere-se ao 

modo que possibilita a realização do estudo de um determinado tema, o conjunto de 

tarefas, de técnicas, de tecnologias, etc., mobilizadas para o estudo de um tema.

Por organização didática podemos entender, a priori, o conjunto dos 
tipos de tarefas, de técnicas, de tecnologias, etc., mobilizadas para o 
estudo concreto em uma instituição concreta. O enfoque clássico em 
didática da matemática tem ignorado em geral os aspectos mais 
genéricos de uma organização de estudo de um tipo dado de sistemas 
didáticos (CHEVALLARD, 1999, p 238).

Quaisquer que sejam as escolhas adotadas no curso dos trabalhos de estudo de 

dada Organização Matemática, algumas situações são necessariamente presentes, 

mesmo que estas se apresentem de formas variadas, tanto quantitativas como 

qualitativamente.

Estas situações serão denominadas de momentos de estudos ou momentos 

didáticos, porque podemos dizer que qualquer que seja o caminho escolhido, ele 

conduzirá inevitavelmente a um momento de fixação, ou de institucionalização, ou em 

um momento que demandará o questionamento do que é valido acerca do que foi 

construído, que caracteriza o momento de avaliação, dentre outros.



Chevallard (1999, p 241) chama estas situações de momentos de estudo ou 

momentos didáticos, pois, “podemos dizer que seja qual for o caminho seguido, se 

chega forçosamente a um momento em que tal ou qual gesto de estudo deverá ser 

cumprido”:

A noção de momento não remete mais que em aparência à estrutura 
temporal do processo de estudo. Um momento, no sentido dado a 
palavra aqui, é em primeiro lugar uma dimensão em um espaço 
multidimensional (...) uma sã gestão do estudo exige que cada um dos 
momentos didáticos se realize no bom momento, ou mais exatamente, 
nos bons momentos 2 (CHEVALLARD, 1999, p. 242)

O primeiro momento é o primeiro encontro com a organização matemática (OM) 

que está sendo posta em jogo no cenário didático. Este primeiro encontro (ou 

reencontro) pode ocorrer de diversas maneiras, porém, uma dessas maneiras será a partir 

de pelo menos um tipo de tarefa t, que constitui a OM proposta.

O segundo momento é o da exploração do tipo de tarefas t e de elaboração de 

uma técnica τ relativa a este tipo de tarefas. Segundo Chevallard, estudar problemas é 

um meio que permite criar e usar uma técnica relativa a problemas do mesmo tipo, ou 

seja, a elaboração das técnicas é um meio para resolver de maneira quase rotineira estes 

problemas. Segundo ainda o pesquisador, mais do que a resolução de problemas 

isolados, a elaboração de técnicas é o coração da atividade Matemática.

O terceiro momento é o da constituição do ambiente tecnológico-teórico relativo 

à técnica. Esse momento não está isolado dos outros dois anteriores, visto que, ao 

elegermos uma determinada técnica, esta estará diretamente ligada ao bloco 

tecnológico-teórico, para que possa ser explicada e justificada. Para alguns professores, 

de acordo com suas concepções, esse momento pode se tornar a primeira etapa de 

estudo de uma determinada OM.

O quarto momento é o do trabalho da técnica, que visa melhorá-la, torná-la mais 

confiável, o que geralmente exige aprimorar a tecnologia até então elaborada, e 

aumentar o controle que se tem sobre a técnica.

O quinto momento é o da institucionalização, que mostra o que realmente é a 

Organização Matemática constituída, apontando os elementos que permanecerão 

definitivamente na Organização Matemática e os que serão dispensados:

                                                
2 Grifo do autor.



O momento da institucionalização é, de início, aquele que, na 
construção bruta que pouco a pouco, emergido do estudo, vão separar, 
por um movimento que compromete o porvir, o “matematicamente 
necessário”, que será conservado, e o “matematicamente contingente”, 
que logo será esquecido (CHEVALLARD, 1999, p 244).

O sexto momento é considerado de dois aspectos: a avaliação das relações 

pessoais e a avaliação da relação institucional, ambas em relação ao objeto construído, 

se articulam com o momento da institucionalização e permitem relançar o estudo, 

demandar a retomada de alguns dos momentos, e eventualmente do conjunto do trajeto 

didático:

este momento de reflexibilidade, onde qualquer que seja o critério e o 
juiz se examina o que vale o que se já aprendeu, este momento de 
reflexão que, apesar das recordações de infância, não é em absoluto 
invenção da Escola, participa de fato da “respiração” mesma de toda 
atividade humana (CHEVALLARD, 1999, p 245).

O momento da avaliação é uma fase importante na TAD por que se supõe que 

são aquelas no qual o professor toma por objeto de estudo as soluções produzidas por 

seus alunos. O aluno observa na realização de sua solução (em classe ou no livro) 

determinada maneiras de fazer, analisando e avaliando para desenvolver sua própria 

solução. Podemos apresentar de forma resumida o quadro abaixo:

Momento didático Descrição

1º momento
1º encontro com a organização 
Matemática em estudo. 

2º momento
Exploração do tipo de tarefa e 
elaboração de uma técnica. 

3º momento
Constituição do ambiente 
tecnológico/teórico relativo à 
técnica. 

4º momento
Trabalho da técnica, que visa 
melhorá-la. 

5º momento
Institucionalização, que consiste 
em ver o que fica e o que é 
dispensado na organização. 

6º momento Avaliação
Quadro 7: Momentos Didáticos 

Fonte: Adaptado Almouloud (2007, p. 200)

Ao realizar o estudo praxeológico da introdução da Álgebra nos livros 

didáticos, verificamos quais tipos de tarefas são propostas, e quais técnicas são 

associadas a elas.



Assim, a teoria antropológica do didático (TAD) que é o norte teórico de nosso 

trabalho, nos fornecerá os elementos necessários, a partir das Organizações Matemáticas 

e Didáticas.

A seguir discutiremos os procedimentos metodológicos, materiais escolhidos, 

as escolhas dos manuais analisados, a modelização a priori das praxeologias 

matemáticas.



4: ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Nesse capítulo trataremos do desenho metodológico que indica a forma como foi 

desenvolvida a nossa pesquisa, a abordagem investigativa qualitativa que aponta para a 

necessidade tanto de uma questão geradora – essencial não só às investigações de 

natureza qualitativa – quanto de exercícios de regulação sobre a avaliação – pública – da 

pesquisa desenvolvida (GARNICA, 1996). Tendo como norte desta pesquisa a Teoria 

Antropológica Didática TAD de Chevallard (1999), especificamente em determinar e 

caracterizar as praxeologias matemáticas e didáticas existentes em livros didáticos em 

torno do ensino da Álgebra sobre a resolução algébrica de equações polinomiais do 1° 

grau. Nossa metodologia consistiu em analisar os subtipos de tarefas, as técnicas e 

tecnologias em duas coleções do 7º ano aprovados nas avaliações do PNLD de 1999, 

2002, 2005, 2008 e 2011.

4.1 MATERIAIS ESCOLHIDOS E ESCOLHA DOS MANUAIS A SEREM 

ANALISADOS

Com a finalidade de estudar nosso objeto de pesquisa, nos atemos ao PNLD; 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e os Livros Didáticos. Recorremos a tais 

Programas, pois neles são definidos os objetos a ensinar, as recomendações e 

exigências, bem como a finalidade do ensino. Além disso, recorremos aos Livros 

Didáticos, por os mesmos apresentarem os objetos a ensinar, de acordo com as 

orientações dos programas e parâmetros da educação brasileira.

Em relação aos Livros Didáticos, optamos, em meio a uma gama de materiais 

possíveis, pois segundo Nogueira (2009, apud BITTAR, 2007, p. 5):

a origem do ensino da Matemática no Brasil está fortemente associada 
à própria história dos livros didáticos. Esta é uma das conclusões dos 
estudos empreendidos por Valente (2003 a), ao mostrar também a 
existência de uma relação de dependência entre o enfoque dado a um 
curso de Matemática e as características do livro adotado. Assim, 
consideremos ser um pressuposto plausível admitir que o livro 
didático exerça uma importância considerável nas atuais tendências da 
Educação matemática.

Assim, cremos que ao fazer a escolha de determinada coleção, o professor faz a 

opção daquela que mais se aproxime de suas confianças ou de sua prática pedagógica.



Desse modo, entendemos que ao avaliar este material, cuidadosamente 

selecionado, é possível identificar qual o saber a ensinar 3 que está inserido em cada 

manual, referente ao 7º ano do Ensino fundamental; conseqüentemente teremos uma 

visão privilegiada em relação à apresentação das equações polinomiais do primeiro grau 

em livros didáticos.

Porém, antes de proceder às referidas análises, fez-se necessária a escolha das 

coleções, visto que no Brasil, são inúmeras as possibilidades.

Tivemos como parâmetro os livros didáticos aprovados em todas as avaliações 

dos Livros Didáticos dos PNLD de 1999, 2002, 2005, 2008 e 2011. De modo que 

buscamos nesses guias didáticos publicados ao final de cada avaliação as coleções que 

estavam presentes nas avaliações de 1999 até 2011. Nesse levantamento constatamos 

que apenas duas coleções permaneceram em todas as avaliações são elas:

TÍTULO DOS LIVROS AUTORES EDITORAS

MATEMÁTICA, 

MATEMÁTICA PARA 
TODOS

IMENES &LELLIS, SCIPIONE/ MODERNA

MATEMÁTICA- IDÉIAS 
E DESAFIOS DULCE & IRACEMA SARAIVA

Quadro 8: Obras analisadas

As coleções escolhidas estão elencadas, em relação a cada avaliação:

C1: Matemática Imenes e Lellis 7° ano (6ª série), Capítulo 9 (equações). Esta 

coleção foi recomendada com distinção (três estrelas) no PNLD de 1999.  A linguagem 

algébrica é introduzida aos poucos, sem pressa de apresentar regras, e inicia-se pela 

tradução de expressões do português para a linguagem algébrica. Os cálculos algébricos 

são simples e há atribuição de significado às somas algébricas que são seguidas de 

problemas que devem ser resolvidos por meio de equação (BRASIL 1999, p. 264).

C2: Matemática – Idéias e Desafios Dulce e Iracema 7° ano (6ª série), capítulo 

4 (equação do 1° grau com uma incógnita). Esta coleção foi recomendada (duas 

estrelas) no PNLD de 1999. As equações de primeiro grau são cuidadosamente 

                                                
3 Trata-se de um saber ligado a uma forma didática que serve para apresentar o saber ao aluno 
(Chevallard, 1991).



abordadas, integrando-se com Geometria e medidas. Também merece destaque o 

enfoque dado aos princípios da igualdade (BRASIL 1999, p. 270).

A segunda avaliação realizada no ano 2001 para utilização do livro a partir de 

2002:

C1: Matemática Imenes e Lellis 7° ano (6ª série), Capítulo 9 (equações).  Essa 

coleção foi recomenda com distinção (três estrelas) no PNLD de 2002. A coleção 

distingue-se em virtude de um conjunto de excelentes escolhas tanto com relação aos 

conteúdos, como o diz respeito à metodologia de ensino (BRASIL 2002, p. 159).

C2: Matemática – Idéias e Desafios Dulce e Iracema 7° ano (6ª série), capítulo 

5 (equações, o idioma da Álgebra). Esta coleção foi recomendada com ressalvas (uma 

estrela) no PNLD de 2002. A coleção possui méritos no tratamento dos conceitos 

matemáticos, que são apresentados corretamente e com variedade de enfoques e 

representações. No entanto, a seleção de conteúdos, pela ênfase dada aos assuntos muito 

técnicos como cálculo algébrico e o cálculo com radicais, não acompanham as 

tendências curriculares atuais mais atualizadas (BRASIL 2002, p. 205).

A terceira avaliação realizada no ano 2004 para utilização do livro a partir de 

2005. Nas duas avaliações anteriores havia uma classificação (recomendados com 

distinção, recomendados, recomendados com ressalvas) em relação às coleções, a partir 

desta avaliação não teve mais essa classificação:

C1: Matemática Imenes e Lellis 7° ano (6ª série), Capítulo 13 (equações). A 

Álgebra é tratada desde o livro do 6° ano e ampliada consideravelmente nos volumes 

seguintes. De forma progressiva, o aluno é levado a perceber o uso significativo das 

letras em Matemática, a atribuir sentido as operações com expressões algébricas e ao 

estudo das relações funcionais entre variáveis (BRASIL 2005, p. 151).

C2: Matemática – Idéias e Desafios Dulce e Iracema 7° ano (6ª série), Capítulo 

5 (equações, o idioma da Álgebra). Os temas são abordados em uma organização linear, 

o que faz com que muitos assuntos se esgotem em um único capítulo ou série. Observa-

se ainda a preocupação com a aquisição dos procedimentos e técnicas de cálculo, muitas 

vezes priorizando essas habilidades em detrimento da compreensão dos significados 

(BRASIL 2005, p. 117).

A quarta avaliação realizada no ano 2007 para utilização do livro a partir de 

2008.



C1: Matemática para Todos Imenes e Lellis 7° ano, Capítulo 13 (equações) Os 

conteúdos são bem escolhidos e abordados cm base em situações significativas e 

contextualizadas. O incentivo à participação do aluno no processo de ensino-

aprendizagem é uma característica fundamental desta obra (BRASIL 2008, p. 112).

C2: Matemática – Idéias e Desafios Dulce e Iracema 7° ano, Capítulo 7 

(equações, o idioma da Álgebra).  A coleção apresenta certo desequilíbrio na 

distribuição dos conteúdos. Há ênfase nos campos de números e operações, Álgebra e 

geometria em detrimento de tópicos de grandeza e medidas (BRASIL 2008, p. 144).

A quinta avaliação realizada no ano 2010 para utilização do livro a partir de 

2011:

C1: Matemática Imenes e Lellis 7° ano, Capítulo 13 (equações) A obra valoriza 

a tradução em linguagem algébrica de expressões da língua materna, tais como 

acréscimo de dez por cento a um preço. Também são feitas articulações com números e 

com figuras geométricas. A compreensão dos procedimentos para a resolução de 

equações, sistemas de equações e problemas é mais valorizada do que sua mecanização 

(BRASIL 2011, p. 64).

C2: Matemática – Idéias e Desafios Dulce e Iracema 7° ano, Capítulo 5 

(equações, o idioma da Álgebra). A linguagem algébrica é introduzida em situações 

relacionadas a descobertas de um elemento desconhecido ou termo geral de uma 

seqüência. Privilegia-se a apresentação de um grande número de regras e de 

procedimentos algébricos, em detrimento do uso da linguagem simbólica, para 

representar, deduzir, sintetizar e provar. Estuda-se a representação geométrica de 

equações e de sistemas de equações no plano cartesiano, o que é apropriado. No 

entanto, observam-se imprecisões na introdução do assunto no livro do 7° ano (BRASIL 

2011, p. 56).

Assim, estas duas coleções que nos permitirá fazer essa análise em relação à 

introdução de equação do primeiro grau em manuais do 7° ano do ensino fundamental, 

sendo estas as únicas coleções a serem aprovadas nas avaliações do PNLD de 1999 até 

2011, nos dando informações necessárias para responder o objetivo de nosso estudo.



4.2 MODELIZAÇÃO A PRIORI DE PRAXEOLOGIAS MATEMÁTICAS

Apresentaremos uma proposta de modelização a priori das praxeologias 

matemáticas pontuais que se pode estabelecer em torno dos subtipos de tarefas relativos 

à resolução de equações do 1° grau.

Retomando o discutido no Capítulo 2, uma praxeologia é uma organização 

matemática construída em torno de quatro componentes: tipos de tarefas (t) matemáticas 

realizadas; técnicas () matemáticas explicadas; tecnologias (θ) justificadas e teorias 

(Θ), que são, em tese, os objetos matemáticos a serem estudados ou construídos. 

Portanto, delinearemos nesse momento os subtipos de tarefas, técnicas, 

tecnologias e a síntese da modelização a priori por Araújo (2009). Ressaltamos ainda 

que além dessas tarefas, técnicas, tecnologias e teorias podem existir outras categorias 

em outros volumes dessas coleções (8° ano ou 9° ano), mas que, especificamente, não 

encontramos elementos novos, como detalhamos a seguir.

4.2.1 Subtipos de tarefas

Com base em estudos realizados anteriormente, denomina-se equação do 1° grau 

com uma incógnita, toda equação na forma 0bax em que a incógnita possui 

expoente 1. A equação do 1° grau é chamada linear, pois sua representação gráfica é 

uma linha reta.

Chevallard, assim como outros pesquisadores, tomou como referência os 

procedimentos de resolução e classifica as equações do 1° grau em duas grandes 

categorias.  Equações do 1° grau do tipo cbax  , que, segundo ele, podem ser 

resolvidas por procedimentos aritméticos e equações do tipo 2211 bxabxa  , que não 

podem ser resolvidas por procedimentos que se apóiem em raciocino exclusivamente 

aritmético.

Entretanto, nem sempre as equações do 1° grau apresentam-se escritas nas 

formas simplificadas. Habitualmente, em uma atividade, elas aparecem sob diferentes 

formas, dentre as quais destacamos outras duas categorias: equações dos tipos cxA )(



e )()( 21 xAxA  em que )(xA , )(1 xA e )(2 xA são expressões polinomiais que ainda 

não foram reduzidas à forma canônica 0 bax , mas podem ser reduzidas a esta 

forma por processos de desenvolvimento e redução (ARAÚJO, 2009).

Portanto, neste estudo, analisaremos os subtipos de tarefas, relativos à resolução 

de equações do 1° grau, em quatro categorias descritas por Araújo, (2009):

 t1: Resolver uma equação do tipo  cbax 

            Exemplo: Resolver a equação 1082 x
 t2: Resolver uma equação do tipo cxA )( , sendo )(xA  uma expressão 

polinomial não reduzida não na forma canônica.

            Exemplo: Resolver a equação 10)8(2  xx .

   t3: Resolver uma equação do tipo 2211 bxabxa  .

Exemplo: Resolver a equação 26102  xx

 t4: Resolver uma equação do tipo )(1 xA e )(2 xA A sendo )(1 xA ou )(2 xA

expressões polinomiais não reduzidas à forma canônica.

            Exemplo: Resolver a equação: 243)10(6  xxx

Assim, como exposto acima, tomaremos as quatro categorias relativas a 

resolução de equações do 1° grau que servirão de base para identificação dos subtipos 

de tarefas nos livros utilizados em nossas análises . A seguir apresentaremos as técnicas.

4.2.2. Técnicas

O apresentado acima nos permite sintetizar as seguintes técnicas matemáticas 

propostas para serem utilizadas no método de resolução de equações do 1° grau com 

uma incógnita (ARAÚJO 2009):

 TI: Testar a igualdade por tentativa e erros.

 TTC: Transpor termos ou coeficientes, invertendo as operações.

 NTC: Neutralizar termos ou coeficientes, efetuando a mesma operação nos 

dois membros da igualdade.

 RTS: Reagrupar os termos semelhantes, invertendo o sinal dos termos 

transpostos.

Desse modo, dependendo das variáveis mobilizadas na confecção das equações, 

podemos mobilizar uma ou mais técnicas.



Assim, essas técnicas próprias de resoluções de equações, para os casos dos 

subtipos de tarefas t2 e t4: temos também a seguinte técnica:

 Desenvolver ou reduzir expressões, eliminando parênteses e/ou agrupando os 

termos semelhantes.

Testar a igualdade (TI): esta técnica consiste em resolver a equação 

verificando a igualdade por meio de tentativas e aproximações, substituindo-se a 

incógnita por valores numéricos, isto é, transformam-se expressões algébricas em 

expressões aritméticas.

Desse modo, a aplicação desta técnica baseia-se nos elementos tecnológicos que 

consistem das regras de propriedades operatórias empregadas para calcular o valor 

numérico de expressões aritméticas. Pode-se dizer que TI é uma técnica que se baseia 

essencialmente em procedimentos aritméticos, isto é, no aspecto procedural.

Em relação ao alcance e eficiência, a técnica TI é normalmente utilizada para 

introduzir o trabalho com o estudo de resoluções de equações, visando apresentar 

sentido ao sinal da igualdade. Em geral, ela é pouco econômica e tem um alcance 

bastante limitado, isto é, ela nem sempre é eficiente. Por exemplo, a prática de resolver 

uma equação do 1° por tentativas e aproximações, testando a igualdade, embora longa, é 

eficiente nos casos em que a solução é um numero inteiro ou decimal exato. Verifica-se 

que, em geral, o tempo empregado na resolução é menor para soluções inteiras do que 

para soluções decimais.

Transpor termos ou coeficientes (TTC): esta técnica é geralmente empregada 

para realizar, de maneira rápida e eficiente, o subtipo de tarefa t1: resolver equações do 

tipo cbax  . Ela se diferencia por isolar a incógnita, transpondo termos constantes 

ou coeficientes para o outro membro da igualdade, invertendo as operações, por 

exemplo:

1. Para o caso em que 1a , a resolução do subtipo de tarefa t1, por meio de TTC, 

incide em isolar a incógnita )(x em um membro da igualdade, transpondo o 

termo constante )(b para o outro membro, invertendo a operação, conforme o 

esquema. 

bcxcbx 

Desse modo, ao transpor o termo )(b , inverte-se a adição pela subtração.



2. Para a situação em que 0b , a resolução do subtipo de tarefa t1 consiste em 

isolar a incógnita )(x em um membro, transpondo o coeficiente )(a para o 

outro membro, invertendo a operação.

a

c
xcaxouacxcax  

Desse modo, ao transpor o coeficiente )(a , inverte-se a multiplicação pela 

divisão. 

Para o caso em 1a e 1b , a resolução do subtipo de tarefa t1 se realiza em 

duas etapas: inicialmente, isola-se o termo incógnito )( xa , transpondo o termo 

constante )(b para o outro membro da igualdade, realizando a operação inversa, no caso 

da subtração.

bcaxcbax 

Em seguida, isola-se a incógnita )(x em um membro da igualdade, transpondo o 

coeficiente (a) para o outro membro da igualdade efetuando a operação inversa, no caso 

a divisão.

a

bc
xbcax




A técnica TTC baseia-se nas propriedades Aritmética das operações inversas; 

logo não é adequada para resolver equações do tipo 2211 bxabxa  , que segundo 

Vergnaud (1987), não podem ser revolvidas por processos aritméticos. No entanto, há 

casos em que a técnica TTC é justificada, tomando como referência a eliminação de 

etapas realizadas na utilização da técnica NTC, conforme veremos a seguir.

Neutralizar termos ou coeficientes (NTC): esta técnica é comumente utilizada 

de maneira eficiente para realizar o seguinte subtipo de tarefa t2: resolver uma equação 

do tipo 2211 bxabxa  ; por ser mais potente, ela pode ser também mobilizada para 

resolver o subtipo de tarefa t1: resolver uma equação do tipo cbax  . Ela se 

caracteriza por isolar a incógnita, efetuando a mesma operação nos dois membros da 

equação.

Para o caso da resolução do subtipo de tarefa de t1, a aplicação desta técnica 

alcança da seguinte maneira:



cbax  Isola-se o termo incógnito )(ax , subtraindo o termo constante dos dois 

termos da igualdade.   
bccbax  Efetuam-se as operações entre os números.

   2° Isola-se a incógnita )(x , dividindo-se os dois termos pelo coeficiente 

numérico de )(a

a

bc

a

ax 
 Efetuam-se as operações entre os números 

  

a

bc
x




Figura 5: Esquema de resolução de equações do tipo cbax  pela aplicação da técnica 
NTC

Fonte: Araújo (2009, p. 66)

A resolução do subtipo de tarefa t2: 2211 bxabxa  (com 21 aa  ), por meio 

da técnica NTC pode ser realizada obedecendo às seguintes etapas:

2211 bxabxa  1° Neutralizar o termo incógnito do segundo membro, por exemplo, 

subtraindo-se os dois membros pelo xa2  
xabxaxabxa 22221  Reduzem-se os termos semelhantes

  

22211 bbbbxa 
  

Efetuar as operações (subtrações) realizadas

bax 
  

abaax    

3° Isola-se a incógnita )(x , dividindo-se os dois termos pelo 

coeficiente numérico de )(a

  

a

b
x 

Efetuar a divisão

Figura 6: Esquema de resolução de equações do tipo  2211 bxabxa  pela aplicação da 

técnica NTC

Fonte: Araújo (2009, p. 67)



Observa-se que a técnica NTC permite realizar, de maneira direta e eficiente, 

esses dois subtipos de tarefas, o que torna mais potente do que a técnica TTC. Assim, a 

técnica NTC é menos econômica do que a TTC.

A técnica NTC baseia-se nas propriedades gerais da igualdade ou princípios das 

equações equivalentes. De modo que, a necessidade de torná-la mais econômica faz dela 

um elemento tecnológico que permite, igualmente, explicar e justificar a elaboração da 

técnica TTC (transpor termos ou coeficientes), pela eliminação de etapas, ao realizar o 

subtipo de tarefas t1, conforme esquemas:

Técnica NTC Técnica TTC

Etapa ax + b = c ax + b = c
Realizar mentalmente a etapa 1 
equivalente a transpor o b para o 2º 
membro, trocando o sinal de (+) por 
menos (-).

1      Subtrair b dos dois membros.
ax + b - b = c – b

2     Efetuar as operações.

ax = c – b ax = c – b
3     Dividir os dois membros por a. Realizar a etapa 3 mentalmente 

equivalente a transpor o a para o 2º 
membro, invertendo a multiplicação 
pela divisão.a

bc

a

ax 


4     Efetuar a divisão

a

bc
x




a

bc
x




Figura 7: Esquema de resolução de equações do tipo cbax  pela aplicação das técnicas 
NTC e TTC 

Fonte: Araújo (2009, p. 67)

Essa dupla possibilidade de explicações para elaboração ou mobilização da 

técnica TTC, em geral, torna a identificação dos elementos tecnológicos empregados na 

praxeologia realizada pelo aluno para resolver exercícios relativos ao subtipo de tarefa 

t1.

Na passagem do subtipo de tarefa t4, a necessidade de tornar a aplicação da 

técnica NTC mais econômica faz dela o elemento tecnológico que permite explicar e 

justificar a elaboração da técnica que consiste em reagrupar os termos semelhantes em 

um mesmo membro da igualdade, como observaremos abaixo.

Reagrupar termos semelhantes (RTS): esta técnica é uma criação didática que 

consiste em modificar equações do tipo 2211 bxabxa  em uma equação do tipo 

cax  por meio do cancelamento de etapas realizadas na mobilização NTC, esquema 

apresentado na Figura 7.



Assim, neste esquema (Figura 7), a última equação corresponde ao subtipo de 

tarefa t1, cuja solução é geralmente alcançada por meio de aplicação da técnica TTC, 

invertendo a operação, realizando uma multiplicação por uma divisão. Desse modo, a 

solução de uma equação por meio da aplicação da técnica RTS realiza-se em três fases: 

reagrupar os termos semelhantes, invertendo o sinal dos termos transpostos (RTS), 

reduzirem os termos semelhantes (DRE) e isolar a incógnita, transpondo o coeficiente 

(TTC). Conforme apresentado abaixo:

Técnica NTC Técnica RTS

Etapa
2211 bxabxa  2211 bxabxa 

A etapa 1 corresponde a 
reagrupar os termos 
incógnitos no 1° membro e 
os constantes no 2° 
membro transpondo os 

termos xa2   1º membro e 

o termo 2b para o 1° 

membro, 2b para o 

segundo membro 
invertendo os sinais.

1      Subtrair 1b e  xa2 dos dois              

membros.

12221211 bxabxabxabxa 

2     Efetuar as operações. 1221 bbxaxa 
00 2211   xaxabb

3     Temos: Reduzindo os termos 
semelhantes
Temos    1221 bbxaxa 

bax  bax 
Figura 8: Esquema de resolução de equações do tipo 2211 bxabxa  pela aplicação 

das técnicas NTC e RTS 

Fonte: Araújo (2009, p. 68)

Observamos, do ponto de vista prático, que esta técnica confunde-se com a 

técnica TTC, aplicada para resolver equações relativas ao subtipo de tarefas t1, as 

transposições são realizadas por meio de operações entre números conhecidos. A 

aplicação da técnica RTS, é diferente, pelo fato de que as transposições são realizadas 

ainda por meio de operações entre termos desconhecidos (incógnita), isto é, por meio de 

cálculo algébrico. Enfim, a preparação da técnica RTS baseia-se na técnica NTC que 

logo se baseia e se justifica nas propriedades gerais da igualdade ou nos princípios de 

equivalência das equações.

Outras propriedades auxiliares. Com bases nas propriedades anteriores, 

empregadas como elementos tecnológicos para explicar e justificar as técnicas próprias 

de resoluções de equações polinomiais do 1° grau há outras propriedades que auxiliam a 

resolução de equações em que é necessário fazer transformações (desenvolvimentos e 



reduções) para reduzi-las a uma das formas simplificadas (canônicas), como 

apresentado abaixo os subtipos de tarefas:

t2: resolver uma equação do tipo cxA )( , de modo que )(xA é uma expressão 

polinomial não reduzida à canônica.

t4: resolver uma equação do tipo )()( 21 xAxA  , de modo que )(1 xA ou )(2 xA

são expressões polinomiais do primeiro grau não reduzidas à forma canônica.

Assim, as realizações dos subtipos de tarefas t2 e t4 estão dependentes também da 

mobilização da técnica auxiliar que consiste em desenvolver ou reduzir expressões 

(DRE) algébricas.

Desse modo, a mobilização da técnica que consiste em desenvolver ou reduzir 

expressões (DRE), conjuntamente com a aplicação de outras técnicas próprias de 

resolução de equações, dão origem às seguintes técnicas mescladas:

 DRE_TTC: desenvolver ou reduzir expressões/ transpor termos ou coeficientes;

 DRE_NTC: desenvolver ou reduzir expressões/ neutralizar termos ou 

coeficientes;

 DRE_ RTS: desenvolver ou reduzir expressões/ reagrupar termos semelhantes.

Dependendo das variáveis mobilizadas na produção das equações, existem 

também equações escritas com números fracionários. Nesse caso, é comum transformá-

las em novas equações equivalentes, escritas com números inteiros, adotando um desses 

dois procedimentos: 1) eliminam-se os denominadores, multiplicam-se todos os termos 

dos dois membros da equação por um múltiplo dos denominadores (preferência o 

mmc); 2) reduzem-se todos os termos da equação ao mesmo denominador comum (de 

preferência o mmc), eliminando-os em seguida. Estas duas técnicas adotadas no 

processo de resolução de equações dão origem às seguintes técnicas mistas:

 ED_TTC: eliminar denominadores/ transpor termos ou coeficientes;

 ED_DRE_TTC: eliminar denominadores/ desenvolver ou reduzir expressões/ 

transpor termos ou coeficientes;

Os elementos tecnológicos que mostram e justificam as transformações 

necessárias para desenvolver e/ou reduzir uma expressão algébrica consistem das 

propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição ou subtração.



4.2.3. Tecnologias

Os estudos realizados até então, nos permitem também identificar os seguintes 

princípios e propriedades matemáticas utilizadas para explicar (justificar) as técnicas 

elaboradas (indicadas) para resolver equações do 1° grau com uma incógnita:

 Princípios de equivalência entre equações, isto é, entre equações com as mesmas 

soluções ou raízes (θPPE).

o Princípio aditivo: quando aos dois membros de uma equação adiciona-se 

(ou deles subtrai-se) a mesma quantidade, obtém- se uma nova equação 

equivalente a primeira.

o Princípio multiplicativo: quando aos membros da equação de uma equação 

se multiplica (ou deles se dividir) a mesma quantidade (diferente de zero), 

obtém-se uma nova equação equivalente à primeira.

 Propriedades das operações inversas em R (conjunto dos números reais) ou leis 

da transposição dos termos (θPOI).

o Se   ba, e c são números reais tais que  cba  então cba  .

o Se ba, e c são números reais tais que cba . , então 0,  bbca e . 

 Propriedades gerais da igualdade (θPGI) ou lei de cancelamento.

o Se cbcaba  .

o Se cbcaba  .. com 0a

 Propriedades distributivas da multiplicação (θPDM).

o Se cbak ,,, e e d são números reais, então:

kbkabak  )( e bdbcadacdcba  ))((

É importante esclarecer que a tecnologia pode não aparecer explicitamente nos 

livros didáticos, mas deve haver algum discurso sobre as técnicas propostas, e é isso que 

se faz necessário extrair dos manuais para, a partir daí, conseguir observar as 

organizações matemáticas propostas por cada autor.



4.2.4. Síntese da modelização a priori

Resumindo, apresentaremos o quadro abaixo às praxeologias pontuais, categori-

zadas por Araújo (2009), relativas aos tipos de tarefas sobre resolução de equação do 1° 

grau com uma incógnita:

Subtipo de 
tarefas

Técnicas Tecnologias

t1 TTC θPOI; θPGI; θPEE

t2

DRE_ TTC θPDM_POI

DRE_ NTC θPDM_POI; θPDM_PEE

t3 RTS θPOI

NTC θPGI; θPEE

t4 DRE_ RTS           θDRE_POI

DRE_ NTC θDRE_PGI; θDRE_PEE

Quadro 9: Praxelogias pontuais relativas à resoluções de
Equações polinomiais do 1° grau

Fonte: Araújo (2009, p. 71)

Dependendo da natureza dos números envolvidos na escrita das equações, é 

possível incorporar, a cada uma das técnicas, métodos para eliminar denominadores 

(ED), nos casos em que as equações contenham números fracionários. 

Acreditamos que a observação realizada através da delimitação da praxeologia 

didática ou organização didática e das praxeologias Matemática ou organização 

Matemática (quatros subtipos de tarefas, as setes técnicas e as seis tecnologias) nos 

fornecerá elementos de respostas às nossas questões de pesquisa.

Assim, discutimos a seguir os aspectos de procedimentos de análise, 

detalhando os livros didáticos aprovados em cada avaliação do PNLD, uma vez que 

julgamos importante avaliar as praxeologias (matemática e didática) contidas em cada 

livro. Tendo em vista que tivemos a quinta edição do PNLD do Ensino Fundamental II, 

e nesse percurso de 12 anos desse Programa essas duas coleções (Matemática e Idéias e 

Desafios) foram as únicas aprovadas nas edições do PNLD. Com isso, podemos 

acompanhar a evolução das coleções.



5: ANÁLISE PRAXEOLÓGICA MATEMÁTICA DE EQUAÇÕES 
DO PRIMEIRO GRAU EM LIVROS DIDÁTICOS

O objetivo principal desse capítulo é descrever a metodologia e identificar e 

analisar as praxeologias matemáticas existentes em duas coleções de Matemática do 7° 

ano aprovados nas avaliações do PNLD de 1999, 2002, 2005, 2008 e 2011 do Ensino 

Fundamental, que apresenta a equação do 1° grau. Desse modo, com esta análise 

pretendemos examinar, por exemplo, quais são os subtipos de tarefas propostos 

relativos ao tipo de tarefa t, isto é, resolver uma equação do 1° grau; quais as técnicas 

apresentadas para realizar (resolver) os subtipos de tarefas relativos à resolução de 

equações; se as técnicas apresentadas são efetivamente elaboradas e justificadas por 

elementos teóricos metodológicos e de que forma são introduzidas as resoluções das 

equações do 1° grau.

A metodologia para efetuar tal análise compreende a caracterização e análise das 

organizações matemáticas e didáticas existentes sobre o ensino de equações do 1° grau.

Esse capítulo está dividido em sete subtópicos: escolha e identificação das 

coleções analisadas, análise das obras relativas em cada PNLD, descrição de cada livro, 

distribuição dos conteúdos algébricos, análise praxeológica sobre o ensino de equações 

do 1º grau, síntese avaliativa e síntese conclusiva na avaliação do guia do livro didático 

de 1999. Nas demais avaliações uma síntese conclusiva.

5.1 ESCOLHA E IDENTIFICAÇÃO DAS COLEÇÕES ANALISADAS

As coleções escolhidas tiveram como critério a aprovação nas avaliações dos 

Guias de Livros Didáticos dos PNLD de 1999, 2002, 2005, 2008 e 2011. Nesse 

levantamento constatamos que apenas duas coleções permaneceram em todas as 

avaliações:

 Matemática Imenes e Lellis.  Editora Scipione (1999 e 2002);

 Matemática para Todos Imenes e Lellis.  Editora Scipione (2005 e 2008);

 Matemática Imenes e Lellis.  Editora Moderna (2011);



 Matemática – idéias e desafios- Dulce e Iracema. Editora Saraiva (1999; 2002; 

2005; 2008 e 2011).

Dessa forma, passaremos a fazer as análises separadamente referentes ao ano de 

1999. A primeira obra analisada foi do 7º ano (6ª série) Matemática de Imenes e Lellis e 

em seguida a segunda obra analisada foi do 7° ano (6ª série) Matemática- Idéias e 

Desafios de Iracema e Dulce. Ao final de cada análise será feita uma síntese conclusiva 

de cada coleção. Nas avaliações do PNLD de 1999, 2002, 2005, as coleções eram 

nomeadas por séries, a partir de 2008 é que foi a adotado a nomenclatura de ano.  

5.2 LIVRO 7° ANO (6ª série) - MATEMÁTICA 1999

Nesse momento explicitaremos a descrição de cada livro, as organizações e 

distribuição dos conteúdos algébricos, análise praxeológica sobre o ensino de equações 

do 1º grau, síntese avaliativa e a síntese conclusiva.

5.2.1 Descrição, Organização e distribuição dos conteúdos algébricos

Nesse livro do 7° ano (6ª série), os temas matemáticos são organizados em 

capítulos identificados por títulos que expressam as temáticas trabalhadas, as quais, por 

sua vez, são subdivididas em várias seções. Essas seções contemplam conceitos ou 

procedimentos ligados à temática maior. Em cada uma das seções há ainda uma 

subseção intitulada conversando sobre o texto, com questões ou atividades que 

proporcionam ao aluno interagir de maneira mais ativa com a organização matemática 

proposta e outras duas destinadas à realização de exercícios.

O capítulo destinado a equação do 1º grau é distribuído da seguinte maneira: 

capitulo 08 Usando letras em Matemática:

1) Comunicando idéias;

2) Calculando com letras;

No Capitulo 09 Equações:

1) letras para achar números desconhecidos;

2) usando letras para resolver problemas;

3) resolvendo equações;



4) regra de três.

5.2.2 Análise praxeológica sobre o ensino de equações polinomiais do 1° grau 

Especificaremos abaixo os componentes das análises, conceitos algébricos, 

equações do 1º grau, exploração do subtipo de tarefa t1 (equação do tipo cbax  ) e a 

elaboração da técnica TTC (transpor termos ou coeficientes, invertendo as operações), 

constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica TTC, avaliação dos 

elementos técnico-tecnológicos e trabalho da técnica TTC. Exploração do subtipo de 

tarefa t2 (Resolver uma equação do tipo cxA )( , sendo )(xA  uma expressão 

polinomial não reduzida não na forma canônica) e a elaboração da técnica mista 

DRE_TTC (desenvolver ou reduzir expressões/ transpor termos ou coeficientes) 

constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica DRE_TTC, trabalho da 

técnica DRE_TTC.

Exploração do subtipo de tarefa t3(Resolver uma equação do tipo 

2211 bxabxa  ) e elaboração da técnica NTC (neutralizar termos ou coeficientes, 

efetuando a mesma operação nos dois membros da igualdade), constituição do ambiente 

tecnológico e sistematização da NTC, avaliação dos elementos técnico-tecnológicos, 

trabalho da técnica NTC.

Exploração do subtipo de tarefa t4 (Resolver uma equação do tipo )(1 xA e )(2 xA

A sendo )(1 xA ou )(2 xA expressões polinomiais não reduzidas à forma canônica) e a 

elaboração da técnica mista DRE_NTC (desenvolver ou reduzir expressões/ Neutralizar 

termos ou coeficientes), constituição do ambiente tecnológico e sistematização da 

técnica DRE_TTC, trabalho da técnica DRE_NTC e fechamos esta seção uma síntese 

avaliativa desse livro.

Conceitos algébricos. O estudo da álgebra é introduzido no capítulo 08, 

intitulado Usando letras em matemática (IMENES; LELLIS, 1998, p.189) por meio de 

um problema o autor usou as letras para comunicar idéias, isto é, generalizar relações 

matemáticas para comunicar o procedimento que permite calcular áreas de retângulos e 

problemas (números de vértices de um polígono; arestas; faces; uma corrida de táxi).

O trabalho de álgebra prossegue na sessão calculando com letras (Ibidem, 

p.195) por meio de atividades que visam elaborar e sistematizar técnicas que consistem 



em desenvolver e/ou fatorar

algébricas com apresentado abaixo:

Figura 9: Exercício sobre aplicação da propriedade distributiva.

Nesta atividade as expressões algébricas são concebidas

contém letras. Os procedime

apóiam em propriedades aritméticas, tais como propriedades distributivas da 

multiplicação (ou divisão) em relação à adição (ou subtração). Desse modo, a álgebra é 

introduzida como uma extensão da ar

Figura 10
Fonte: Imenes; Lellis (1998, p.1997)

Nesse momento o aluno é convidado a refletir sobre o papel das letras e sua 

utilidade para a álgebra, fazendo uso do cálculo mental 

da multiplicação em relação à adição.

Equações polinomiais do 1° grau

introduzido no Capítulo 09 intitulado de 

fatorar expressões algébricas, isto é, simplificar 

algébricas com apresentado abaixo:

: Exercício sobre aplicação da propriedade distributiva.
Fonte: Imenes; Lellis, (1998, p.195)

as expressões algébricas são concebidas como expressões

contém letras. Os procedimentos para desenvolver ou reduzir expressões algébricas se 

apóiam em propriedades aritméticas, tais como propriedades distributivas da 

multiplicação (ou divisão) em relação à adição (ou subtração). Desse modo, a álgebra é 

introduzida como uma extensão da aritmética. Como mostra a figura 10:

Figura 10: Aplicação da propriedade distributiva.
Fonte: Imenes; Lellis (1998, p.1997)

Nesse momento o aluno é convidado a refletir sobre o papel das letras e sua 

utilidade para a álgebra, fazendo uso do cálculo mental e das propriedades distributivas 

da multiplicação em relação à adição.

Equações polinomiais do 1° grau. O estudo das equações do 1° grau é 

introduzido no Capítulo 09 intitulado de Equações (IMENES; LELLIS, 1998, p.201). O 

, isto é, simplificar expressões 

: Exercício sobre aplicação da propriedade distributiva.

como expressões que 

ntos para desenvolver ou reduzir expressões algébricas se 

apóiam em propriedades aritméticas, tais como propriedades distributivas da 

multiplicação (ou divisão) em relação à adição (ou subtração). Desse modo, a álgebra é 

itmética. Como mostra a figura 10:

Nesse momento o aluno é convidado a refletir sobre o papel das letras e sua 

e das propriedades distributivas 

O estudo das equações do 1° grau é 

(IMENES; LELLIS, 1998, p.201). O 



Capítulo inicia-se com um problema para encontrar um valor numérico, conforme a 

figura 11:

Figura 11: Introdução a noção de equações do 1°. 
Fonte: Imenes; Lellis (1998, p.201)

Esse é o momento do primeiro encontro do aluno com a resolução de equações 

do 1° grau.

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração da técnica TTC. Nesse 

momento ocorre a apresentação da técnica que consiste em transpor termos ou 

coeficientes (TTC), invertendo as operações, para resolver a 71157 n que 

corresponde ao subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax  ), conforme a 

figura abaixo:

Figura 12: Resoluções de equações por meio da técnica TTC.

Fonte: Imenes; Lellis (1998, p. 202)

Nesta atividade podemos observar que as equações são caracterizadas como 

sentenças que contêm letras representando valores desconhecidos.



Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica TTC. Esse 

momento se alcança ao mesmo tempo com os momentos anteriores. De fato, os 

momentos de exploração do subtipo de tarefa t1 e de elaboração da técnica, bem como 

de constituição do ambiente tecnológico e sistematização, ocorrem simultaneamente. 

Como podemos compreender, a partir da Figura acima, a sistematização da técnica TTC

é implicitamente justificada por elementos tecnológicos que constituem as propriedades 

das operações inversas (θPOI), assim enunciadas: Para desfazer as operações, 

efetuamos a operação inversa (Ibidem, p. 202).

Avaliação dos elementos técnico-tecnológicos. Esse momento é proposto para 

se realizar na seção conversando sobre o texto por meio das seguintes indagações:

Figura 13: Extrato com reflexões sobre equações. 
Fonte:Imenes; Lellis(1998, p.202)

Nessa ocasião o aluno terá que explicitar como chegará o valor da incógnita x, 

indagando as ordens das operações de subtração e depois a multiplicação.

Trabalho da técnica TTC. Esse momento é proposto para se realizar na seção 

intitulada problemas e exercícios (IMENES; LELLIS, 1998, p.203) de modo que, ao 

fazerem esses exercícios, os alunos trabalham essa técnica nas situações propostas pelo 

autor do livro.

Exploração do subtipo de tarefa t2 e elaboração de técnica mista DRE_TTC. O 

subtipo de tarefa t2 (resolver equações do tipo cxA )( ) é introduzido por meio de um 

problema que é transcrito pela equação 60)17(15 x , que é resolvido por meio da 

técnica mista DRE_TTC, conforme figura abaixo:

Figura 14: Extrato de modelo de resoluções de equações por meio da técnica mista 
DRE_TTC. 



Fonte: Imenes; Lellis (1998, p. 203)

Nesta atividade, ainda se usa sentença para denominar as equações.

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica DRE_TTC. A partir da 

Figura acima podemos notar que o processo de resolução de equação é composto de 

duas técnicas: desenvolver ou reduzir expressões (DRE), para transformar a equação do 

tipo cxA )( no tipo cbax  ; transpor termos ou coeficientes (TTC), para isolar a 

incógnita. A técnica DRE é justificada pelas propriedades distributivas da multiplicação

θPDM, assim enunciadas: para encontrar o valor de x, podemos distribuir a 

multiplicação, obtendo um tipo de sentença já concebida (IBIDEM, p.203). A técnica 

(TTC), já descrita anteriormente, se apóia nas propriedades das operações inversas.

Trabalho da técnica DRE_TTC. Esse momento é proposto na seção, intitulada 

Usando letras para resolver problemas (IMENES; LELLIS, 1998, p.205) através de 

atividades em que, como próprio título confirma, faz uso da resolução de equações 

(sentenças) para resolver problemas escritos na língua materna.

O trabalho de exploração de subtipos de tarefas relativos à resolução de 

equações e de elaboração de técnicas prossegue na seção resolvendo equações

(IBIDEM, p.209), iniciada com o seguinte enunciado tecnológico:

as equações são igualdades, ou seja, têm o sinal =. Além disso, nas 
equações há pelo menos uma letra que representa um número 
desconhecido. Ao resolver a equação, você está procurando esse 
número desconhecido (IMENES; LELLIS, 1998, p.209).

Percebemos, a partir do texto acima, que é nesse momento que o nome equação

é apresentado como igualdades, que contêm números desconhecidos, representados por 

letras chamadas incógnitas. Assim, as equações são concebidas como uma ferramenta 

algébrica que proporciona um novo recurso para resolver problemas.

Ainda na página 209, é dito que: já resolvemos equação usando a idéia de 

inverter as operações. Agora, vamos ver outras idéias para resolver equações. É nesse 

momento, que de maneira implícita, se faz a passagem da aritmética à álgebra com a 

introdução de um novo procedimento para resolver equações do tipo 2211 bxabxa  .

Exploração do subtipo de tarefas t3 e elaboração da técnica NTC. Esse

momento se realiza com a apresentação do processo de resolução da equação 

5245  xx , fazendo-se uso da metáfora da balança de dois pratos:



Figura 15: Extrato de modelo de resoluções de equações por meio da técnica NTC. 
Fonte: Imenes; Lellis (1998, p.210).

Esta equação corresponde à realização do subtipo de tarefas t3 (resolver equações 

do tipo  2211 bxabxa  ).

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da NTC. Esse 

momento ocorre simultaneamente com o momento anterior. Observa-se, a partir do 

extrato acima, que se faz uso da técnica NTC (neutralizar termos ou coeficientes) para 

transformar a equação do tipo 2211 bxabxa  em outra do tipo cbax  , subtraindo 

termos iguais nos dois membros da equação, de forma semelhante ao que se pode fazer 

na balança para mantê-la em equilíbrio. Esta técnica é justificada por meio das 

propriedades gerais da igualdade (θPGI), assim enunciadas:

Nas balanças, você pode tirar ou acrescentar pesos iguais nos dois 
pratos, sem alterar o equilíbrio. Nas igualdades é parecido: você pode 
somar ou subtrair um mesmo número dos lados, mantendo a 
igualdade. E mais: pode multiplicar ou dividir os dois lados por 
mesmo número, mantendo a igualdade (IMENES; LELLIS, 1998, 
p.210).

Desse modo, Esse novo procedimento algébrico, que denominamos como 

técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes (NTC), foi usado para 

transformar a equação do tipo 2211 bxabxa  em uma equação cbax  . Percebe-

se que a última equação passa a ser resolvida por meio da aplicação da técnica TTC. A 

combinação dessas técnicas dá origem à técnica mista NTC_TTC.

Avaliação dos elementos técnico-tecnológicos. Esse momento é proposto na 

seção conversando com o texto, percebido nos seguintes questionamentos:



Figura 16: Questionamentos sobre as resoluções de equações
Fonte: Imenes; Lellis (1998, p.211)

A partir da metáfora da balança em equilíbrio, o aluno analisará as duas 

situações e perceberá as diferenças, para em seguida explicar, como resolveria uma 

equação na forma fracionária.

Trabalho da técnica NTC. Esse momento é proposto para se efetivar na seção 

intitulada problemas e exercícios (IMENE; LELLIS, 1998, p.212). Assim, ao fazerem 

esses exercícios os alunos trabalham esta técnica nas situações propostas nesse livro.

Exploração do subtipo de tarefa t4 e a elaboração da técnica mista DRE_NTC.

Esse momento se dá no exercício 30, com a apresentação do processo de resolução da 

equação )13(2)3(2  xx como exemplo, recorrendo-se a técnica mista DRE_NTC, 

conforme a figura 17:

Figura 17: Extrato de modelo de resolução de equações por meio da técnica mistaDRE_NTC

Fonte: Imenes; Lellis (1998, p.211)

Esta equação satisfaz ao subtipo de tarefa t21 (resolver equações do tipo 

)).()( 21 xAxA 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica DRE_NTC.

Esse momento ocorre simultaneamente com o momento anterior, que se realiza por 

meio de um exemplo resolvido. Podemos notar que esta técnica se cumpre em duas 

etapas: a) desenvolver ou reduzir expressões (DRE); b) neutralizar termos ou 

coeficientes (NTC). Ainda que, estas propriedades não tenham sido mencionadas a 

técnica DRE fundamenta-se nas propriedades distributivas da multiplicação (θPDM), 

enquanto a técnica NTC se ancora nas propriedades gerais da igualdade (θPGI).

Trabalho da técnica DRE_NTC. Esse momento é realizado nos exercícios 

seguintes (IMENES; LELLIS, 1998, p.211, 212, 213). Ao praticarem esses exercícios, 

os alunos trabalham esta técnica nas situações proposta pelos autores desse livro.



5.2.3 Síntese Avaliativa Livro Matemática PNLD 1999

A avaliação das organizações matemáticas existentes nesse livro em torno da 

resolução de equações do 1° grau adota como referência os seguintes critérios propostos 

por Chevallard (1999): a) verificar se os subtipos de tarefas estão: bem identificados; 

acompanhados de explicações de sua pertinência (ou razão de ser); representativos

tanto em quantidade como qualidade; b) os elementos técnico-tecnológicos estão: 

explicitados ou não; bem enunciados e justificados. Assim, descreveremos esses 

elementos de avaliação a seguir.

Identificação dos subtipos e tarefas. Nesse livro os primeiros enunciados 

relativos à resolução de equações do 1° grau não fazem referência à palavra equação e 

expressões do 1° grau. Os enunciados mais convencionais adotados para identificação 

desse tipo de tarefa só começam a ser escritos após todo o processo de oficialização do 

conceito de equação e de sistematização das técnicas, por exemplo, encontre o valor de 

n; obtenha o valor de y; descubra o valor de x; resolva as equações e qual é a solução da 

equação?

Pertinência ou razão de ser. O tipo de tarefa resolver equações do 1° grau é um 

recurso (ferramenta) a ser utilizado para resolver problemas.

Representatividade. Os exercícios explorados sobre resolução de equações do 

1° grau contemplam os diferentes subtipos de tarefas (t1, t2, t3, t4). No total foram 

identificados 75 exercícios propostos por meio de equações dos quais 12 eram as 

equações formadas e 63 problemas. Destacamos ainda que nesses exercícios referentes 

às equações formadas para serem resolvidas (por exemplo: questão 1 resolva as 

equações: letra a, b, c, d, e, f,... somaram no total de 48 equações no capitulo. Dentre 

essas equações tomamos como parâmetro as tarefas e técnicas que autores fizeram a 

sequência de estudo do capítulo. No entanto, essas tarefas e técnicas podem ser 

resolvidas com o apoio de outras tarefas e técnicas. Assim, identificamos as seguintes 

tarefas:



SUBTIPOS 
DE 

TAREFAS
t1 t2 t3 t4 Total %

TTC 16 - - - 16 38
DRE_ TTC - 11 - - 11 27
NTC - - 10 - 10 24

DRE_ NTC - - - 5 5 11
Tabela 1: Subtipos de Tarefas livro Matemática 1999

Elementos técnico-tecnológicos. A álgebra é definida como uma linguagem 

essencial; gramática é formada por regras. A noção de expressão algébrica não é 

oficializada por meio de enunciados, ela é utilizada como se fosse conhecida pelos 

alunos. A noção de equação é mais ou menos oficializada como sendo igualdades que 

contêm números desconhecidos, representados por incógnitas.

Em relação às técnicas elaboradas ou sistematizadas, foram identificadas as 

seguintes técnicas:

 TTC: transpor termos ou coeficientes, mais ou menos justificada pelas 

propriedades das operações inversas (θPOI);

 NTC: neutralizar termos ou coeficientes, elaborada e justificada por meio das 

propriedades gerais da igualdade (θPGI).

 RTS: reagrupar termos semelhantes, invertendo as operações (sinais) dos termos 

transpostos.

A partir destas três técnicas, com auxílio da DRE (desenvolver ou reduzir 

termos), justificada por meio das propriedades distributivas da multiplicação (θPDM), 

foram sistematizadas também as técnicas mistas:

 DRE_TTC: desenvolver ou reduzir termos/ transpor termos ou coeficientes;

 DRE_NTC: desenvolver ou reduzir termos/ neutralizar termos ou coeficientes.

Evolução dos subtipos de tarefas e da tecnologia. O estudo da resolução de 

equações do 1° grau é introduzido através de exploração de exercícios que 

correspondem à realização do subtipo de tarefas t1(resolver equações do tipo cbax 

). Os autores sistematizaram a técnica que consiste em transpor termos ou coeficientes

(NTC), mais ou menos justificada, por meio das propriedades das operações inversas

(θPOI). Na seqüência, foram explorados exercícios que correspondem à realização do 

subtipo de tarefas t2 (resolver equações do tipo 0)( xA ). Para resolução desses 



exercícios, sistematizou-se a técnica mista DRE_TTC, que consiste de duas etapas: a) 

desenvolver ou reduzir expressões (DRE), para transformar a equação do tipo 0)( xA

em outra do tipo cbax  ; b) transpor termos ou coeficientes (TTC), para isolar a 

incógnita. Os elementos tecnológicos que justificam a técnica DRE são as propriedades 

distributivas da multiplicação (θPDM).

Foram exploradas atividades que correspondem à realização do subtipo de 

tarefas t3 (resolver equações do tipo 2211 bxabxa  ). Esse subtipo de tarefa deu 

origem à sistematização da técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes

(NTC), mais ou menos justificada, por meio das propriedades gerais da igualdade 

(θPGI). Em seguida, foram propostos exercícios que correspondem à realização do 

subtipo de tarefa t4 (resolver equações do tipo  )()( 21 xAxA  ), dando origem a técnica 

mista DRE_NTC. Esta técnica satisfaz duas etapas: a) desenvolver ou reduzir expressões 

(DRE), para transformar a equação do tipo )()( 21 xAxA  em outra do tipo 

2211 bxabxa  ; b) neutralizar termos ou coeficientes (NTC), para isolar a incógnita. 

Os elementos tecnológicos que acompanham a elaboração da técnica DRE, são 

constituídos das propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). Como descrito 

abaixo: 

TECNOLOGIAS TTC DRE_ TTC NTC DRE_ NTC Total %
θPOI 9 1 1 - 11 26
θPDM 5 2 - - 7 17
θPGI 1 - 6 - 7 17

θPDM_PGI - 5 - 4 9 22
θPDM_POI - 3 - - 3 7
θDRE_PGI - - - 1 1 3

θPEE - - - 4 4 8
Tabela 2: Tecnologias livro Matemática 1999

Organização didática. A transposição das praxeologias matemáticas existentes 

em volta dos subtipos de tarefas referentes às resoluções de equações do 1° grau se deu 

por meio de três momentos: primeiro momento introdução de um problema ou situação 

realizada para formar ou sistematizar a técnica eletiva para resolver a equação (subtipo 

de tarefa) procurada na situação, por meio da explicação do procedimento de resolução. 

Além disso, nesse momento se enunciam as propriedades ou afirmações que integram 

os elementos tecnológicos que explicam ou justificam a técnica sistematizada.



O segundo momento é destinado à avaliação dos elementos técnico-tecnológicos 

que surgem na situação e ocorrem nas seções denominadas conversando sobre o texto. 

Assim, nesse momento, o aluno tem chance de participar de maneira significativa de sua 

aprendizagem, pois é nele que os autores apresentam questionamentos que permitem ao 

aluno fazer indagações sobre os conceitos e procedimentos explorados no momento 

anterior.

Terceiro momento é dedicado ao trabalho da técnica, é indicado nas seções 

intituladas, problemas e exercícios.

Concluímos que a passagem de procedimentos aritméticos para procedimentos 

algébricos não é realizada de forma explícita, isto é, posto que os autores afirmam que 

há dois processos (técnicas) principais que podem ser agrupados para resolver equações, 

eles não deixam claro quais tipos de equações podem ser resolvidos utilizando-se das 

operações inversas e quais tipos só podem ser resolvidos efetuando a mesma operação 

nos dois membros da equação.

5.3 LIVRO 7° ANO (6ª série)- MATEMÁTICA- IDÉIAS E DESAFIOS 1999

Nesse momento nomearemos as organizações e distribuição dos conteúdos 

algébricos, análise praxeológica sobre o ensino de equações do 1º grau, síntese 

avaliativa e por fim a síntese conclusiva.

5.3.1 Descrição, Organização e distribuição dos conteúdos algébricos

Nesse livro do 7° ano (6ª série), os temas matemáticos estão organizados em 

capítulos próprios. Os temas algébricos estão organizados em capítulos identificados 

por títulos que expressam as temáticas trabalhadas, os quais, por sua vez, estão 

subdivididos em várias seções. Estas seções contemplam conceitos ou procedimentos 

ligados à temática maior. Em cada uma das seções há ainda uma subseção intitulada 

leitura +; seção livre; exercício complementares.

O capítulo destinado a equação do 1º grau está distribuído da seguinte maneira: 

capitulo 04 Equações do 1º grau com uma incógnita:



1) Equações: estudo inicial (expressões algébricas; simplificação de expressões 

algébricas; equação do 1º grau com uma incógnita; raiz quadrada do 1º grau com 

uma incógnita;

2) Equações equivalência (princípios da igualdade; princípio aditivo da igualdade; 

princípio multiplicativo da igualdade; equações equivalentes).

3) Resolução de equações do 1º grau com uma incógnita (processo geral de resolução; 

resolução de equações do 1º grau: regra prática; resolução de outras equações;

4) Problemas (equações e problemas)

5.3.2 Análise praxeológica sobre o ensino de equações polinomiais do 1° grau

Especificaremos abaixo os componentes das análises, conceitos algébricos, 

equações do 1º grau, exploração do subtipo de tarefa t1 e a elaboração da técnica TI, 

constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica TI, avaliação dos 

elementos técnico-tecnológicos e trabalho da técnica TI. Exploração do subtipo de 

tarefa t2 e a elaboração da técnica mista DRE_TTC, constituição do ambiente tecnológico 

e sistematização da técnica DRE_TTC, trabalho da técnica DRE_TTC. Exploração do 

subtipo de tarefa t3 e elaboração da técnica NTC, constituição do ambiente tecnológico e 

sistematização da NTC, avaliação dos elementos técnico-tecnológicos, trabalho da 

técnica NTC. Exploração do subtipo de tarefa t4 e a elaboração da técnica mista 

ED_DRE_NTC, constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica 

ED_DRE_TTC, trabalho da técnica ED_DRE_NTC e fechamos esta seção uma síntese 

avaliativa desse livro.

Equação do 1° grau. O estudo da Álgebra é introduzido no capítulo 04, 

intitulado Equações do 1° grau com uma incógnita (IRACEMA; DULCE, 1998, p. 95), 

por meio de um problema relativo ao cálculo de embalagens que um funcionário 

conseguiu empacotar em função das horas trabalhadas, conforme figura 18:

Figura 18: Exercício para introduzir a noção de expressões algébricas 
Fonte: Iracema; Dulce (1998, p.95) 



Podemos observar que esse é momento do primeiro encontro do aluno com o 

estudo de expressões algébricas. Sendo a partir desse problema que as autoras trabalham 

o significado das letras nas expressões matemáticas, tendo uma definição do que seja 

uma expressão algébrica.

O estudo da álgebra continua na seção seguinte, nomeado de Simplificações de 

expressões algébricas por meio de atividades que utilizam figuras geométricas 

(triângulos e quadrados) para as simplificações das expressões (IRACEMA e DULCE, 

pp.96, 97,98).

As atividades relativas ao desenvolvimento e/ou redução de expressões são 

justificadas por meio das propriedades distributivas da multiplicação, conforme figura 

19:

Figura 19: Exercício utilizado para sistematizar a técnica auxiliar DRE

Fonte: Iracema; Dulce (1998, p.97) 

A técnica que consiste em desenvolver ou reduzir expressões algébricas é 

utilizada para transformar equações relativas aos subtipos de tarefas t2 e t4 em equações 

que caracterizam os subtipos de tarefas t1 e t3, respectivamente.

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração da técnica TI. Esse momento 

se dá com apresentação do processo de resolução de uma equação do tipo 1062 x

que corresponde à realização do subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo 

cbax  ).

Por exemplo, na seção Equações do 1° grau com uma incógnita, a partir de 

resoluções de problemas, por exemplo: a diferença entre um número e sua terça parte é 

igual a 5. Escreva uma equação que representa esta situação. Resposta 5
3


n
n

(IRACEMA E DULCE, pp. 99 e 100). A seguir mostraremos um extrato com um 

processo de resolução da equação 27223 x :



Figura 20: Resoluções de equações por meio da técnica TI

Fonte: Iracema; Dulce (1998, p.100) 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica TI. O 

momento de sistematização desta técnica coincide com o momento de elaboração 

(Figura 18), assim explicando: Para encontrar o valor de x, “substituindo x por 
3

5
, 

temos uma sentença verdadeira. 
3

5
é raiz da equação 3.x+22=37. Esta se baseia nos 

elementos tecnológicos que consistem das regras de propriedades operatórias

empregadas para calcular o valor numérico de expressões algébricas.

Esse momento de oficialização da técnica TI é seguido da apresentação dos 

seguintes enunciados tecnológicos relativos às noções de equações, incógnita e da 

solução de uma equação:

3 é raiz da equação y+3=0 ou -1 não é raiz da equação 2.n +1=2. 
Quando uma equação se transforma numa sentença verdadeira para o 
valor da incógnita, esse valor é chamado de raiz dessa equação 
(IRACEMA e DULCE, p.101).

Observamos que as autoras definem equação como sendo uma sentença expressa 

por uma igualdade que envolve números desconhecidos representados por letras.

Trabalho da técnica TI.  Esse momento é proposto para ser realizado nos 

exemplos da página 101, nos quais as autoras demonstram as substituições das 

incógnitas por um valor que correspondem à técnica t1( cbax  ). Desse modo, ao 

realizarem esses exercícios os alunos trabalham esta técnica nas situações propostas 

pelas autoras do livro.

Exploração do subtipo de tarefa t3 e elaboração da técnica mista NTC_ TTC. 

Esse momento se dá com a apresentação do processo de resolução da equação 



30272215  xx que corresponde à realização do subtipo de tarefa 

equações do tipo 11 bxa 

Figura 21: Extrato modelo de resoluç
Fonte: Iracema; Dulce 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica

NTC_TTC. A partir da figura acima, verifica

coeficientes) consiste em transformar a equação do tipo 

cbax  , subtraindo termos iguais nos dois membros da equação, de forma 

semelhante ao que se faz para manter a balança em equilíbrio. Esta técnica é justificada 

por meio das propriedades gerais da igualdade 

Figura 22: Extrato modelo de resoluç
Fonte: Iracema; Dulce 

Trabalho da técnica 

atividades envolvendo equações da página 109.

Exploração do subtipo de tarefa t

momento ocorre a apresentação da técnica que consiste em 

coeficientes (TTC), invertendo as operações, para resolver a 

correspondem ao subtipo de tarefa t

denominam regra prática para resolução das equações, conforme f

que corresponde à realização do subtipo de tarefa 

22 bxa  ):

Extrato modelo de resolução de equações por meio da 
Fonte: Iracema; Dulce (1998, p. 108)

ambiente tecnológico e sistematização da técnica

A partir da figura acima, verifica-se que a técnica NTC (neutralizar termos ou 

coeficientes) consiste em transformar a equação do tipo 2211 bxabxa  em outra do 

termos iguais nos dois membros da equação, de forma 

semelhante ao que se faz para manter a balança em equilíbrio. Esta técnica é justificada 

por meio das propriedades gerais da igualdade (θPGI), conforme a figura abaixo:

Extrato modelo de resolução de equações por meio da 
Fonte: Iracema; Dulce (1998, p. 105)

Trabalho da técnica NTC_TTC. Esse momento é proposto para ser realizado nas 

atividades envolvendo equações da página 109.

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração da técnica 

momento ocorre a apresentação da técnica que consiste em transpor termos ou 

), invertendo as operações, para resolver a 

ao subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo bax 

denominam regra prática para resolução das equações, conforme figura 23

que corresponde à realização do subtipo de tarefa t3 (resolver 

de equações por meio da NTC_TTC.

ambiente tecnológico e sistematização da técnica mista

(neutralizar termos ou 

em outra do tipo

termos iguais nos dois membros da equação, de forma 

semelhante ao que se faz para manter a balança em equilíbrio. Esta técnica é justificada 

, conforme a figura abaixo:

de equações por meio da NTC.

momento é proposto para ser realizado nas 

e elaboração da técnica TTC.  Nesse

transpor termos ou 

), invertendo as operações, para resolver a 1083 x que 

cb  ), as autoras 

23:



Figura 23: Extrato modelo de resolução de equações por meio da TTC.

Fonte: Iracema; Dulce (1998, p. 110)

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica TTC. Esse

momento se alcança ao mesmo tempo com os momentos anteriores. De fato, os 

momentos de exploração do subtipo de tarefa t1 e de elaboração da técnica, bem como 

de constituição do ambiente tecnológico e sistematização, ocorrem simultaneamente. 

Como podemos compreender, a partir da figura 23, a sistematização da técnica TTC é 

implicitamente justificada por elementos tecnológicos que constituem as propriedades 

das operações inversas (θPOI).

Trabalho da técnica TTC. Esse trabalho é proposto para ser realizado nas 

atividades da página 110 e 111, nas quais se pede para resolver, inclusive, equações 

com números fracionários. Assim, ao praticarem esses exercícios, os alunos trabalham 

esta técnica nas situações previstas pelas autoras do livro.

Exploração do subtipo de tarefa t4 e elaboração da técnica mista

ED_DRE_TTC. Esse subtipo de tarefa é introduzido por meio da apresentação do processo 

de resolução de uma equação escrita com números fracionários a equação 

1
5

12

4

3





 xx
, conforme Figura abaixo:



Figura 24: Atividade utilizada para sistematizar a técnica mista ED_DRE_NTC.

Fonte: Iracema; Dulce (1998, p.113).

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica mista

ED_DRE_TTC. Verifica-se que a partir da Figura acima, a resolução da equação se dá em 

três etapas: a) eliminar denominadores (ED), multiplicando os dois membros da 

igualdade pelo mínimo múltiplo comum (m.m.c) dos denominadores; b) desenvolver ou 

reduzir expressões (DRE), efetuando os cálculos algébricos; c) neutralizar termos ou 

coeficientes (NTC), somando termos iguais aos dois membros da igualdade. As técnicas 

ED e NTC são implicitamente explicadas por meio de enunciados que se apóiam nas 

propriedades gerais da igualdade (θPGI), enquanto a técnica DRE se ampara nas 

propriedades distributivas da multiplicação (θPDM).

Trabalho da técnica ED_DRE_TTC. Esse momento é proposto para ser realizado 

nas seções dedicadas aos exercícios (IBIDEM, pp.109, 110, 111).

A necessidade da aprendizagem de resolução de equações é enfatizada quando o 

aluno utiliza esse conhecimento para resolver problemas do cotidiano, propostos nas 

páginas 120, 121 e 122. Nesses exercícios, as autoras fazem a integração da álgebra 

com a geometria em conformidade com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

trabalhando com figuras geométricas, tais como quadrado, triângulos e paralelogramos 

montando equações e comparando os perímetros dessas figuras. 

5.3.3 Síntese Avaliativa Livro Idéias e Desafios PNLD 1999



A avaliação das organizações matemáticas existentes nesse livro em torno da 

resolução de equações do 1° grau adota como referência os seguintes critérios propostos 

por Chevallard (1999): a) os subtipos de tarefas são: bem identificados; acompanhados 

de explicações de sua pertinência (ou razão de ser); representativos tanto em quantidade 

como qualidade; b) os elementos técnico-tecnológicos são: explicitados ou não; bem 

enunciados e justificados.

Identificação dos subtipos e tarefas.  Nesse livro as autoras fizeram os 

primeiros enunciados relativos à resolução de equações do 1° grau com referência à 

palavra equação e expressões algébricas. Os enunciados adotados para identificação 

das tarefas estão oficializados no processo de construção do conceito de equação e da 

sistematização das técnicas, por exemplo, as letras são variáveis; uma incógnita é uma 

raiz da equação.

A pertinência (ou razão de ser). O tipo de tarefa para resolver equações é 

justificado como um recurso (ferramenta) a ser utilizado para resolver problema do 

cotidiano.

Representatividade. Os exercícios explorados nesse livro sobre resolução de 

equações do 1º grau contemplam os diferentes subtipos de tarefas (t1, t2, t3, t4) e 

equações escritas na forma com números fracionários. No total foram identificados 86 

exercícios propostos para serem resolvidos por meio de equações, dos quais 43 eram 

equações formadas e 43 problemas. Destacamos ainda que nesses exercícios referentes 

às equações formadas para serem resolvidas (por exemplo: questão 1 resolva as 

equações: letra a, b, c, d, e, f,... somaram no total de 85 equações). Dentre essas 

equações tomamos como parâmetro as tarefas e técnicas que autores fizeram a 

sequência de estudo do capítulo. No entanto, essas tarefas e técnicas podem ser 

resolvidas com o apoio de outras tarefas e técnicas. Assim, identificamos as seguintes 

tarefas:  

SUBTIPOS DE 
TAREFAS t1 t2 t3 t4 Total %

TI 22 22 26

NTC_TTC 20 20 24

TTC 16 16 18

ED _DRE _NTC 27 27 32

Tabela 3: Subtipos de Tarefas livro Ideais e Desafios 1999



Elementos técnico-tecnológicos. A noção da álgebra é oficializada nesse livro 

como sendo um processo algébrico envolvendo muitas vezes igualdades, que são as 

equações dos problemas. A noção de expressões algébricas é oficializada como 

“expressões que envolvem números, letras, e operações indicadas entre eles. As 

variáveis são expressões representadas por um número qualquer. O conceito de equação 

é oficializado como “uma sentença matemática expressa por uma igualdade que envolve 

números desconhecidos representados por letras”.

No caso da resolução de equações do 1º grau, foram identificadas as seguintes 

técnicas elaboradas e sistematizadas:

 TI: testar igualdade;

 TTC:transpor termos ou coeficientes, mais ou menos justificada pela 

propriedade de equivalência entre equações (θPEE);

 NTC: neutralizar termos ou coeficientes, baseado nas propriedades gerais da 

igualdade (θPGI);

A partir das técnicas TTC e NTC e com o auxílio da técnica DRE (desenvolver ou 

reduzir termos), que é justificada por meio das propriedades distributivas da 

multiplicação (θPDM), foi identificada e sistematizada a seguinte técnica mista:

 ED_DRE_NTC: Eliminar denominadores/ desenvolver ou reduzir/ neutralizar 

termos ou coeficientes; 

Tabela 4: Tecnologias livro Idéias e Desafios 1999

Evolução na exploração dos subtipos de tarefas e elaboração das técnicas. O

estudo da resolução de equações do 1° grau é introduzido com a exploração do subtipo 

de tarefa t1(resolver equações do cbax  ) e a elaboração técnica TI (testar 

igualdade),  sistematizada por meio das regras de propriedades operatórias empregadas 

para calcular o valor numérico de expressões aritméticas. Em seguida, o estudo das 

TECNOLOGIAS TI NTC_TTC TTC ED _DRE _NTC Total %

Regras de 
propriedades 
operatórias  

10 10 23

θPEE 2 3 5 14
θPGI_PEE 1 3 4 9
θPGI_PDM 1 6 7 14 32

θPGI 2 2 4
θDRE_PGI 5 5 11
θDRE_PEE 3 3 7



equações é baseado na tarefa t1(resolver equações do cbax  ) e a elaboração da 

técnica TTC (transpor termos ou coeficientes), mais ou menos por meio das 

propriedades de equivalência entre equações (θPEE) baseada na metáfora da balança. Na 

continuação, exploram-se exercícios relativos ao subtipo de tarefa t3 (resolver equações 

do tipo 2211 bxabxa  ) e a elaboração da técnica NTC (neutralizar termos ou 

coeficientes), cuja sistematização foi ancorada na metáfora da balança e nas 

propriedades gerais da igualdade (θPGI).

Em seguida, foram explorados subtipos de tarefas t4 (resolver equações do tipo

)()( 21 xAxA  ) em que )(1 xA e )(2 xA são expressões polinomiais não reduzida à forma 

canônica sendo elaborada a técnica mista ED_DRE_NTC, sistematizada por meio de 

explicações que se apóiam nas propriedades distributivas da multiplicação (θPDM).

Organização didática. A transposição das praxeologias matemáticas existentes 

em volta dos subtipos de tarefas referentes à resolução de equações do 1° grau se deu 

por meio de três momentos: o primeiro momento introdução de um problema ou uma 

situação realizada para formar ou sistematizar a técnica eletiva para resolver a equação 

(subtipo de tarefa) procurada na situação, por meio de uma explicação do procedimento 

de resolução. No entanto, é nesse momento que se enunciam as propriedades ou 

afirmações que integram os elementos tecnológicos que explicam ou justificam a 

técnica sistematizada.

O segundo momento é destinado à avaliação dos elementos técnico-

tecnológicos, ocorrendo de forma implícita nos enunciados.

O terceiro momento é dedicado ao trabalho da técnica, indicado nas seções 

exercícios; exercícios complementares e problemas.

Concluímos que a transposição dos procedimentos aritméticos para os 

procedimentos algébricos não é realizada de forma explícita nesse livro, conforme 

apontou Araújo (2009). As autoras indicam dois processos (técnicas): o processo geral 

para resolução de equações em que adota procedimentos para encontrar a raiz da 

equação e o outro processo em que a regra prática resumiria as etapas (isolar o x para o 

1° membro invertendo os sinais dos coeficientes ou incógnitas).

5.3.4 Síntese Conclusiva das duas obras PNLD 1999



O principal objetivo desse estudo consistiu em analisar as possíveis mudanças na 

introdução de equações do primeiro grau nas coleções aprovadas nas avaliações do 

PNLD (1999, 2002, 2005, 2008 e 2011), visando identificar e caracterizar as 

organizações curriculares, as praxeologias matemáticas e didáticas. A seguir, 

apresentamos os principais resultados do estudo realizado.

Organização curricular. Os temas algébricos são tratados em capítulos 

próprios ou em capítulos referentes aos números e operações. No livro Matemática as 

noções algébricas são introduzidas oficialmente por meio do cálculo algébrico. Já no 

livro Idéias e Desafios as noções algébricas são apresentadas como sendo um processo 

envolvendo igualdades que são as equações dos problemas.

Organização matemática. A análise das coleções à luz das praxeologias 

matemáticas relativas à resolução de equações do 1° grau com uma incógnita nos 

permitiu identificar as seguintes organizações matemáticas pontuais relativas ao:

Subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax  ). Os resultados 

mostram que o livro Matemática os exercícios relativos a esse subtipo de tarefa foram 

inicialmente propostos para serem resolvidos por meio de técnica justificada por meio 

das propriedades das operações inversas (θPOI). No livro Idéias e Desafios tais 

exercícios foram propostos a serem resolvidos por meio da técnica (TI), isto é, testar 

igualdade, sistematizada por meio das propriedades operatórias e posteriormente, por 

meio da técnica transpor termos ou coeficientes (TTC), sistematizados, por meio da 

propriedade de equivalência entre equações (θPEE).

Subtipo de tarefa t2 (resolver equações do tipo cxA )( ). Os resultados

mostram que o livro Matemática os exercícios relativos a esse subtipo de tarefas são 

propostos para serem resolvidos por meio da técnica mista DRE_TTC, oficializada por 

meio de exemplos. Esta técnica mista implica em desenvolver e reduzir a expressão 

)(xA a forma, por meio da técnica DRE. Essa técnica auxiliar DRE é justificada por meio 

das propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). No entanto, o livro Idéias e 

Desafios os exercícios relativos a esse subtipo de tarefas são propostos para serem 

resolvidos por meio da tarefa t1 e a elaboração da técnica TTTC.

Subtipo de tarefa t3 (resolver equações do tipo 2211 bxabxa  ). Os 

resultados indicam que nas coleções os exercícios relativos a esse subtipo de tarefas são 



propostos para serem resolvidos por meio da técnica NTC, cuja sistematização é 

amarrada em regras que se apóiam nas propriedades gerais da igualdade (θPGI).

Subtipo de tarefa t4 (resolver equações do tipo )()( 21 xAxA  ). Os resultados 

mostram que no livro Matemática os exercícios relativos a esse subtipo de tarefas são 

propostos para serem resolvidos por meio da mobilização da técnica mista DRE_NTC, 

sistematizada por meio de exemplos. A técnica auxiliar é justificada por meio das 

propriedades distributivas da multiplicação (θPDM) e a técnica NTC, por meio das 

propriedades gerais da igualdade (θPGI). O livro Idéias e Desafios os exercícios relativos 

a esse subtipo de tarefas são propostos para serem resolvidos pela mobilização da 

técnica mista ED_DRE_NTC (eliminar denominadores/ desenvolver e reduzir expressões/ 

neutralizar termos ou coeficientes). A técnica auxiliar é justificada por meio das 

propriedades distributivas da multiplicação (θPDM) e a técnica NTC, por meio das 

propriedades gerais da igualdade (θPGI), como apresentado seguir:

SUBTIPO DE 
TAREFAS 

LIVRO MATEMÁTICA LIVRO IDEIAS E DESAFIOS
TÉCNICA TECNOLOGIA TÉCNICA TECNOLOGIA

t1: 
TTC

θPOI

TI Regras de 
propriedades 
operatórias 

NTC_TTC θPEE

θPGI _PEE

t2: DRE _TTC θPDM TTC θPGI _PDM

θPGI

t3: NTC θPGI ED _DRE _NTC θDRE _PGI

t4: DRE _NTC θPDM _θPGI θDRE _PEE

Quadro 10: Comparativo entre dois livros aprovados no PNLD de 1999 quanto aos 
Subtipos de Tarefas

A organização didática. Os resultados desse estudo demonstram que as 

transposições didáticas das praxeologias matemáticas pontuais existentes. Nessas duas 

coleções avaliadas, sobre a resolução de equações do 1° grau, se cumprem em três 

momentos (elaboração e sistematização das técnicas, avaliação da técnica e trabalho da 

técnica) no livro Matemática, e em dois momentos (elaboração e sistematização das 

técnicas e trabalho da técnica) no livro Idéias e Desafios. Os dois momentos didáticos 

existentes no livro Idéias e Desafios incidem concomitantemente, com o primeiro e o 

terceiro momento didático identificado no livro Matemática assim propostos:

cbax 

cxA )(

)()( 21 xAxA 
2211 bxabxa 



 Momentos de elaboração e sistematização das técnicas selecionadas para 
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situações (problema) introdutórias, que ocorrem por meio de explicações do 

método de resolução. É nesse período que se enunciam as propriedades ou 

afirmações que compõem os elementos tecnológicos que explicam ou 

justificam as técnicas sistema

 Momentos do trabalho das técnicas, que são nomeadas para serem realizadas 

como exercício, em seguida conduzidas ao processo de sistematização.

No livro Matemática

elementos tecnológicos. Desta maneir

participar de forma ativa de sua aprendizagem.

No livro Idéias e Desafios

modelo previsto pelas autoras para aplicá
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Em relação às tecnologias, o livro Matemática concentra-se nas operações 

inversas com 26% e o livro Idéias e Desafios com a técnica mista propriedades da 

igualdade e a propriedade distributiva da multiplicação com 32% das situações 

propostas em seus exercícios.

Conforme a análise do PNLD a respeito da coleção Matemática o Guia enfatiza

que 

a linguagem algébrica é introduzida aos poucos por esse  autor, sem 
tem a preocupação da apresentação das regras formais, e inicia-se pela 
tradução da linguagem algébrica. Os cálculos algébricos são simples e 
há atribuição de significado. As somas algébricas seguidas de 
problemas e devem ser resolvidas por meio de equações. O Guia 
destaca ainda que as abordagens dos conteúdos dessa coleção 
introduzidos em espiral, revistos em outros anos, permitindo assim o 
aprofundamento dos conteúdos e novas descobertas sobre os temas 
estudados (BRASIL, 1998, p. 65).

Para a coleção Idéias e Desafios, a resenha do Guia destaca que

as equações do primeiro grau são cuidadosamente integradas com o 
bloco de Geometria e medida, destacando o enfoque dado aos 
princípios de igualdades. Os assuntos são desencadeados por meio de 
problemas com ênfase na construção e formalização gradativa dos 
conceitos (BRASIL, 1998, p.73).

Ainda destacamos que em relação ao número de equações o livro Matemática foi 

12 equações formadas das quais somaram no total 48 equações. O livro Idéias e 

Desafios foi de 43 equações formadas somando no total 85 equações. Assim, 

percebemos uma maior preocupação das autoras do livro Idéias e Desafios em proporem 

mais exercícios para os alunos. Entretanto, o livro Matemática demonstra faz mais uso 

de problemas sendo um ponto positivo uma vez que, na montagem das equações os 

alunos desenvolvem habilidades mentais.   

5.4 SÍNTESE CONCLUSIVA DAS DUAS OBRAS PNLD 2002

O objetivo dessa seção foi de analisar e comparar as possíveis mudanças em 

relação a avaliação do PNLD de 1999 na introdução de equações do primeiro grau em 

dois livros didáticos Matemática e Idéias e Desafios  aprovados na avaliação do PNLD 

2002 visando identificar e caracterizar as organizações curriculares, as praxeologias 



matemática e didática. A seguir, apresentamos os principais resultados do estudo 

realizado.

A análise do livro Matemática mostra que não houve modificações referentes 

aos temas matemáticos, organizados em capítulos, identificados por títulos, que 

expressam as temáticas trabalhadas, as quais, por sua vez, são subdivididas em várias 

seções.

Conforme a análise do PNLD a respeito da coleção Matemática o guia destaca 

que 

a resenha do Guia destaca que a organização dos assuntos reflete 
uma concepção não-linear e o currículo, de forma que os 
assuntos são tratados em vários pontos da Coleção e nas 
diferentes formas respeitando dessa maneira o prolongamento e 
aquisição do conhecimento dos conceitos e procedimentos 
matemáticos. O Guia destaca ainda que álgebra e geometria 
sejam integradas em vários momentos no estudo do cálculo 
algébrico (BRASIL, 2001, p. 66).

A análise do livro Idéias e Desafios mostra que não houve modificações 

referentes aos temas matemáticos, organizados em capítulos, identificados por títulos 

que expressam as temáticas trabalhadas. Em relação aos capítulos houve modificações 

em 1999 era o capítulo 04 (equações com uma incógnita) e em 2002 passou a ser no 

capítulo 05 equações o idioma da Álgebra.

Em relação à avaliação dos elementos técnicos tecnológicos na avaliação de 

1999 esse livro utiliza dois momentos didáticos o da elaboração e sistematização e o 

trabalho das técnicas.  Nessa avaliação do PNLD de 2002 passou a contemplar os três 

momentos: primeiro momento introdução de um problema ou situação realizada para 

formar ou sistematizar a técnica eletiva para resolver a equação (subtipo de tarefa) 

procurada na situação, por meio da explicação do procedimento de resolução.

O segundo momento é destinado à avaliação dos elementos técnico-tecnológicos 

que surgem na situação e ocorrem nas seções denominadas conversando sobre o texto. 

Assim, nesse momento o aluno tem chance de participar de maneira significativa de sua 

aprendizagem, pois é nele que os autores apresentam questionamentos que permitem ao 

aluno fazer indagações sobre os conceitos e procedimentos explorados no momento 

anterior, conforme mostra figura 25 do livro Idéias e Desafios:
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Em relação à avaliação anterior destacamos uma redução no número de 

equações propostas para serem resolvidas pelos alunos. Na avaliação de 1999 era de 43 

equações (85 equações em todo o capítulo) e baixou para 23 equações (65 equações), ou 

seja, uma redução de 50% nas atividades propostas com as equações já formadas. 

Assim, destacamos o aumento do número de problemas envolvendo equações nesse 

capítulo de 79% e ficando com 21% para as equações formadas, de modo que isso é 

ponto positivo nesse livro. Assim, aumenta possibilidade dos alunos desenvolvam o 

pensamento algébrico e não mais apenas repetindo procedimentos operatórios.  
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Figura 25: Extrato com reflexos sobre equações
Fonte: Iracema; Dulce (2000, p.158) 

Assim, ao fazerem esses questionamentos os alunos têm a oportunidade de 

cada situação proposta.
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como exercício é conduzido ao processo de sistematização.
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Na avaliação de 1999 esse livro fez uso de mais tecnologias e concentrava-se na 

tecnologia da propriedade distributiva da multiplicação e propriedades gerais da 

igualdade. Com 32% e na avaliação de 2002 utilizam-se das mesmas tecnologias 

permanecendo com maior concentração nas propriedades distributivas da multiplicação 

com as propriedades gerais inversa com 44%.

Em relação à resenha do Guia de 1999 esse livro foi classificada com duas 

estrelas. No entanto, nesta avaliação de 2002 foi classificado com uma estrela. Um dos 

fatores que contribuíram para essa avaliação é o trabalho dos conteúdos de forma linear, 

não sendo retomados nos anos seguintes.

Conforme a análise do PNLD a respeito do livro Idéias e Desafios o guia destaca 

que

os conteúdos são apresentados corretamente e com variedades de 
enfoques e representações. Todavia, a seleção de conteúdo apresenta-
se muito técnico como o cálculo algébrico e cálculo com radicais, não 
seguem as tendências curriculares mais atualizadas. Analise nesta 
Coleção existe uma concentração de conteúdos nos anos 6° e 7° 
números e operações; Álgebra e geometria na Coleção do 8° ano e de 
geometria no 9° ano. De forma que, esta escolha tem sido questionada 
por favorecer a segmentação dos blocos temáticos- números, Álgebra, 
geometria, grandezas e medidas e tratamento da informação 
(BRASIL, 2001, p.77).

Em relação à análise de 1999 as estruturas dos capítulos permaneceram as 

mesmas no livro Matemática e o livro Idéias e Desafio modificou o quantitativo de 

tarefas e tecnologias, conforme o gráfico abaixo:



Gráfico 4: Comparativo PNLD de 2002 quanto ao Quantitativo de tarefas
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Em relação às tecnologias o livro Matemática concentra-se nas operações 
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Desafios permaneceu a fazer uso da técnica mista propriedades gerais da igualdade e a 
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propriedade distributiva da multiplicação com 44% das situações propostas em seus 

exercícios em 1999 era o percentual de 32%.

Percebemos que o livro Matemática não teve alteração em seu conteúdo, um dos 

fatores relacionados ao fato da coleção que sido a única aprovada nas duas avaliações 

com três estrelas. No entanto, o livro Idéias e Desafios, sofre modificações no seu 

conteúdo, que pode estar relacionado aos comentários descritos na resenha do Guia do 

Livro.

Conforme apontado por Araujo (2009), o ensino de equação do 1º é 

implicitamente justificado como uma ferramenta para resolver problemas de contextos 

sociais e de outros domínios da Matemática. De forma geral, a noção de equação é 

definida como igualdades que contêm letras representando números desconhecidos, 

denominados de incógnitas, isto é, igualdades entre expressões literais (algébricas). 

Nessa direção, resolver uma equação consiste em determinar o valor da letra (incógnita) 

que verifica a igualdade.

5.5 SÍNTESE CONCLUSIVA DAS DUAS OBRAS PNLD 2005

O objetivo dessa seção foi de analisar e comparar as possíveis mudanças em 

relação a avaliação do PNLD de 2002 na introdução de equações do primeiro grau nos 

livros didáticos Matemática e Idéias e Desafios  aprovados na avaliação do PNLD 2005 

visando identificar e caracterizar as organizações curriculares, as praxeologias 

matemática e didática. A seguir, apresentamos os principais resultados do estudo 

realizado.

A análise do livro Matemática mostra que não houve modificações referentes 

aos temas matemáticos organizados em capítulos, identificados por títulos, que 

expressam as temáticas trabalhadas. Em relação à distribuição dos capítulos houve 

modificação em 2002. Os temas ligados a equações estavam nos capítulos 08 e 09. 

Nessa avaliação os capítulos foram deslocados para os capítulos 11 e 13 sendo o 

capitulo 12 sobre perímetros e áreas:



Gráfico 5: Comparativos Subtipos
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De forma que o livro Matemática nas avaliações do PNLD tem o ponto 

destacado a organização dos conteúdos em de espiral, os conteúdos são retomados nos 

anos seguintes e articulação entre os blocos de conteúdos propostos pelo Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN).

A análise do livro Idéias e Desafios demonstrou que não houve modificações 

referentes aos temas matemáticos, mostra-se organizados em capítulos, identificados 

por títulos, que expressam as temáticas trabalhadas, as quais, por sua vez, são 

subdivididas em várias seções. 

Em relação à avaliação anterior, o número de equações permanece as mesmas. 

Ocorreu uma mudança nos quantitativos das tarefas, sendo que 2002 as tarefas 

priorizadas eram t3 e t4, com 74% das tarefas propostas. Em 2005 ficou sendo t2 e t4 com 

74%, ou seja, passando a ter certo equilíbrio no inicio do capitulo com o final do 

capitulo, tendo a técnica priorizada t2 com 39%.

Na avaliação de 1999 esse livro fez uso de mais tecnologias e concentrava-se na 

tecnologia da propriedade distributiva da multiplicação e propriedades gerais da 

igualdade com 32%. Na avaliação de 2002 utilizavam de mesmas tecnologias 

permanecendo com maior concentração nas propriedades distributivas da 

multiplicação/propriedades gerais inversa 44%, sendo que nesta avaliação não houve 

alterações.

Em relação às avaliações anteriores, destacamos uma redução no número de 

equações propostas para serem resolvidas pelos alunos. Na avaliação de 1999 foi de 43 

formadas (somaram um total 85 equações para os alunos resolverem) e 2002 foi de 15 

equações (totalizando 65 equações para resolverem) e em 2005 baixou para 8 equações 

e houve um diminuição também no quantitativo que passou a ser de 50 equações no 

total.

Conforme a análise do PNLD a respeito da Coleção Idéias e Desafios destaca 

que

a sistematização e eficiente organização dos conceitos, sendo uma boa 
fonte de referência para os alunos. No entanto, o Guia ressalta que os 
temas abordados em uma organização linear, fazendo com que certos 
assuntos não sejam revistos em outros Capítulos ou anos, valoriza os 
procedimentos e técnicas de cálculo, e prioriza as habilidades em 
detrimento da compreensão dos significados. as atividades, em sua 
maioria, enfatizam o cálculo algébrico e a fixação de regras e 
fórmulas. As Coleções não priorizam a valorização do 



desenvolvimento da capacidade de argumentar, de descobrir e de 
confrontar soluções e resultado, sendo raras as sugestões para que os 
alunos formulem problemas (BRASIL, 2004, p. 36).

Em relação à análise de 2002, as estruturas dos capítulos 

mesmas. As coleções Matemática e Idé

tarefas e tecnologias, conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 6: Comparativo PNLD de 2005 quanto ao Quantitativo de tarefas
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O objetivo dessa seção foi de analisar e comparar as possíveis mudanças em 

relação a avaliação do PNLD de 2005 na introdução de equações do primeiro grau nos 

livros didáticos Matemática

visando identificar e caracterizar as organizações curriculares, as praxeologias 

matemática e didática. A seguir, apresentamos os principais resultados do estudo 

realizado.

A análise do livro 

aos temas matemáticos organizados em capítulos, identificados por títulos, que 

expressam as temáticas trabalhadas, as quais, por sua vez, são subdivididas em várias 

seções, conforme gráfico abaixo:

Gráfico 7: Comparativos Subtipos
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operações inversas com 24% totalizando 

nesses capítulos. Em 2008 concentrava

38 %.
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2007

A análise do livro 

referentes aos temas matemáticos, organizados em capítulos, identificados por títulos, 

que expressam as temáticas trabalhadas, as quais, por sua vez, são subdivididas em 

várias seções, conforme o gráfico abaixo:
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Na avaliação de 1999 esse livro fez uso de mais tecnologias e concentrava

tecnologia da propriedade distributiva da multiplicação e propriedades gerais da 

igualdade, com 32%. Na avaliação de 2002 ut

permanecendo com maior concentração nas propriedades distributivas da 

multiplicação/propriedades gerais inversa, com 44%, sendo que nesta avaliação não 

houve alterações. Em 2008, permanecendo com maior concentração nas propri

distributivas da multiplicação/propriedades gerais inversa, com 54 %.

Na avaliação de 1999 foi de 43 formadas (somaram um total 85 equações para 

os alunos resolverem) e 2002 foi de 15 equações (totalizando 65 equações para 

resolverem) e em 2005 baix

quantitativo que passou a ser de 50 equações no total. Nessa avaliação de 2008 foi 

mantido o quantitativo de equações de 2005.
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que 
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Podemos destacar, com base na tabela acima, que o livro Matemática dá ênfase 

nessa avaliação, na tarefa t1 com 43 %. Em 2005 o foco eram tarefas t2 com 34% das 

técnicas nesse capitulo. Em 1999 e 2002 o foco era a t1 com 38% das atividades 

proposta em seus exercícios.

O livro Idéias e Desafios concentra-se nas tarefas t4 com 50 %. Em 2002 e 2005

o foco era t3 com 39% das atividades propostas nos exercícios. Em 1999 a concentração 

era a técnica t4 com 36 %. Desse modo, podemos inferir que o livro Matemática

concentra-se nas técnicas t1 e t3, com 78 % na aplicação dos exercícios. O livro Idéias e 

Desafios faz oposto, trabalhando mais as equações mais complexas (t2 e t4) com cerca de 

71% das atividades.

Na avaliação de 1999 e 2002, o livro Matemática usava a tecnologia das 

propriedades de operações inversas, com 26%. Em 2005, centralizando em duas 

tecnologias, sendo elas, propriedade distributiva da multiplicação/propriedades gerais da 

igualdade, com 24% e nas propriedades distributiva da multiplicação/propriedades de 

operações inversas, com 24% totalizando 48 % quase metade das tecnologias utilizada 

nesses capítulos. Em 2008 prevaleceu à tecnologia propriedades de operações inversas, 

com 38%. O livro Idéias e Desafios usou a tecnologia propriedade distributiva da 

multiplicação/ propriedades gerais da igualdade modificando apenas o percentual em 

cada avaliação: em 1999 era de 32%, 2002 e 2005de 44% e em 2008 de 54%.

5.7 SÍNTESE CONCLUSIVA DAS DUAS OBRAS PNLD 2011

O objetivo dessa seção foi de analisar e comparar as possíveis mudanças em 

relação a avaliação do PNLD de 2008 na introdução de equações do primeiro grau nos 

livros didáticos Matemática e Idéias e Desafios  aprovados na avaliação do PNLD 2011 

visando identificar e caracterizar as organizações curriculares, as praxeologias 

matemática e didática. A seguir, apresentamos os principais resultados do estudo 

realizado.

A análise do livro Matemática mostra que não houve modificações referentes 

aos temas matemáticos organizados em capítulos, identificados por títulos, que 

expressam as temáticas trabalhadas, as quais, por sua vez, são subdivididas em várias 

seções. No gráfico  10 mostramos um comparativo com todas as avaliações:
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O gráfico abaixo mostra a evolução das quantidades de tarefas referentes aos 

exercícios com as equações formadas e os problemas para trabalhar as técnicas:

Gráfico 11: Quantitativos de equações
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Em relação às análises anteriores, as estruturas dos capítulos permaneceram as 

mesmas. As coleções Matemática

tarefas e tecnologias, conforme o gráfico abaixo:

                               Gráfico 12
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Em relação às análises anteriores, as estruturas dos capítulos permaneceram as 

Matemática e Idéias e Desafios modificaram os quantitativos de 

tarefas e tecnologias, conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 12: Comparativos Subtipos de Tarefas livro Idéias e Desafios
1999, 2002, 2005, 2008 e 2011
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Nesse livro, na primeira avaliação os exercícios eram di

problemas e 50% equações prontas para serem resolvidas, de forma que nas avaliações 

seguintes houve uma inversão: os problemas passaram a ser na ordem de 70% e as 

equações com 30%. O gráfico faz um comparativo entre os dois livros:

Gráfico 13: Comparativo de equações nos Livros Matemática e Idéias e Desafios

O gráfico a seguir demonstra a distribuição das atividades prontas para serem 
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equação:  
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Podemos destacar que o livro Idéias e Desafios fazem uso de mais equações 

chegando ao longo desses 12 anos um total de 293 equações para resolvidas pelos 

alunos que média somaram 59 por cada avaliação do PNLD. O livro Matemática 

totalizou 217 equações e teve uma média por cada avaliação do PNLD de 43 equações. 

Sendo um ponto positivo do livro Matemática essa preocupação maior com aluno, no 

sentido de fazer com esses alunos procurem desenvolverem o pensamento algébrico e 

não apenas o método operacional para resolverem as equações.

O Guia destaca que a coleção Idéias e Desafios contempla os campos da 

matemática escolar, alternam-se ao longo da mesma coleção e, em geral, é feita 

articulação entre eles. Quase sempre os conceitos e procedimentos já apresentados são 

retomados antes da introdução de outros que os ampliam.

Conforme a análise do PNLD a respeito da coleção Idéias e Desafios destaca 

que

a linguagem algébrica é introduzida em situações relacionadas à 
descoberta de um elemento desconhecido ou do termo geral de uma 
seqüência. Privilegia-se a apresentação de um grande número de 
regras e de procedimentos algébricos, em detrimento do uso da 
linguagem simbólica, para representar, deduzir, sintetizar e provar. 
Além disso, nota-se um trabalho excessivo com expressões algébricas 
e equações redutíveis à do 2º grau. Estuda-se a representação 
geométrica de equações e de sistemas de equações no plano 
cartesiano, o que é apropriado. No entanto, observam-se imprecisões 
na introdução do assunto, na Coleção do 7º ano (BRASIL, 2010, p. 
19).

Percebemos que ao longo das avaliações do PNLD as coleções não sofreram 

grandes modificações em suas estruturas. Uns dos fatores relacionados a isto pode vir a 

ser o custo das editoras para produzir novo material, o tempo para cada avaliação que é 

de três anos.

Percebemos que as avaliações das coleções têm sido mais criteriosas por parte 

do MEC, quando analisamos o aumento de coleções reprovadas com cerca de 42%.O 

material produzido na avaliação das coleções são direcionadas para o professor poder 

escolher as coleções, sabendo os pontos fortes contemplados em cada livro.

Ainda podemos inferir que as coleções passaram por mudanças no tocante ao 

quantitativo de exercícios. O livro Matemática desde a primeira avaliação fazia uso de 

mais problemas relacionado a equações. O livro Idéias e Desafios na avaliação de 1999 

fazia uso de 50% de problemas e 50% de equações. Nas avaliações seguintes passou a 



fazer mais uso de problema, ficando cerca de 25% de equações para serem resolvidas 

nos exercícios.

O livro Matemática faz mais o uso da tarefa t1 ( cbax  ) nas avaliações de 

1999, 2002 e 2005 cerca de 40%, tendo como objetivo trabalhar as equações mais fáceis 

para depois introduzir as equações mais complexas. Nas de 2008 e 2011 o foco foi a 

tarefa

t3 (                             )  com 49% das atividades proposta nesse capítulo. Já o livro 

Idéias Desafios trabalha com maior ênfase na tarefa t4 (                     ) com cerca de 48% 

das atividades de equações proposta nesse capítulo. Sendo esse livro que mais 

modificou ao longo dessas avaliações. Nas primeiras avaliações de 1999, 2002 e 2005, 

mencionadas nas resenhas, o ensino era feito de forma linear, os assuntos não eram mais 

vistos em anos seguintes. Isto foi corrigido nas avaliações seguintes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com objetivo de analisar as possíveis mudanças na introdução de equações do 

primeiro grau de duas Coleções Matemáticas aprovadas no PNLD (1999, 2002, 2005, 

2008 e 2011) do Ensino Fundamental, decidimos usar a Teoria Antropológica do 

Didático (CHEVALLARD, 1998) para estudar as organizações matemática e didática 

presentes no Capítulo referente à equação do primeiro grau.

Para tal, iniciamos essa dissertação apresentando alguns aspectos da Álgebra 

Escolar; Análise de Livros Didáticos e Teoria Antropológica do Didático. Assim, após 

esse estudo teórico, proveu-nos os elementos teóricos e metodológicos indispensáveis 

para estudar e caracterizar as maneiras de ensino sobre a resolução de equação do 

primeiro grau.

Esses estudos nos levaram aos seguintes questionamentos: O que ocorreu no 

processo de escrita dessas Coleções Didáticas após cinco avaliações do PNLD? As 

praxeologias permaneceram as mesmas?

Partimos da tese de Chevallard (1999) que a formação de saberes/conhecimentos 

e as praxeologias envelhecem, uma vez que nesse processo seus elementos teóricos e 

tecnológicos perdem seus créditos. Assim, em uma determinada instituição, aparecem 

novas praxeologias que serão produzidas ou reproduzidas, se existentes.

Em seguida realizamos o estudo de pesquisas que dissertaram sobre o tema, 

buscando contribuições teóricas que nos auxiliaram em nossa analise.

Teles (2002) analisou a interferência da compreensão das propriedades de 

igualdade e do conceito de operações inversas na Aritmética, na apropriação da Álgebra 

e, mais especificamente, na resolução de equações polinomiais do 1o grau. Cruz (2005) 

investigou a noção de variável em Livros Didáticos dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Brito de Menezes (2006) avaliou as inter-relações entre os fenômenos 

didáticos do Contrato Didático (BROUSSEAU, 1986, 1990, 1998) e da Transposição 

Didática (CHEVALLARD, 1991) na relação didática estabelecida entre professor e 

alunos do 7º ano, tendo como saber em foco a álgebra.

Por sua vez, Nogueira (2008) caracterizou a introdução formal da Álgebra em 

Livros Didáticos brasileiros do Ensino Fundamental e como os autores de Livros 



Didáticos brasileiros apresentam as Equações do 1° grau por meio de resoluções de 

situações problemas. Araújo (2009) caracterizou e comparou as transposições didáticas 

realizadas na França e no Brasil sobre o ensino de Equações do 1° grau com uma 

incógnita.

De posse de nossa problemática e das leituras realizadas das pesquisas, 

buscamos apoio para analisar as Coleções Didáticas em Chevallard (1991), na Teoria 

Antropológica do Didático, fazendo uso das Organizações Praxeologica categorias por 

Araújo (2009).

Procuramos identificar no Capítulo referente à equação do 1° grau, as 

praxeologias matemáticas e didáticas que, segundo Chevallard, se estabelecem em 

termos dos tipos de tarefas e de elementos teórico-tecnológico (conceitos e 

propriedades) utilizados para justificar e explicar a existência de tais técnicas.

Assim, tomamos como base as categorias de análise de modelização realizada a 

priori sobre técnicas e tecnologias possíveis de serem mobilizadas para a realização dos 

diferentes subtipos de tarefas relativos a esse objeto de ensino.

A metodologia adotada foi a abordagem qualitativa e as etapas na produção dos 

dados das coleções Matemática e Idéias e Desafios.

Essas coleções didáticas analisadas desenvolvem trabalhos de elaboração e 

sistematização de diferentes técnicas para realizar os diferentes subtipos de tarefas 

relativos à resolução de equações do 1º grau. Portanto, tais coleções não justificam a 

existência dessas diferentes técnicas, assim, não deixa claros os limites ou 

potencialidades de cada técnica, além de não esclarecerem a distinção entre 

procedimentos aritméticos e procedimentos algébricos (CHEVALLARD, 1984). As 

transposições didáticas realizadas nesses livros relativas ao conceito de equação do 1º 

grau não deixam claro a transição dos métodos de resolução aritméticos para os 

métodos de resolução algébricos e por não realizarem adequadamente a passagem da 

aritmética para álgebra, como também apontou Araujo (2009).

Os livros Matemática e Idéias e Desafios definem equação do primeiro grau 

como sendo igualdades que contêm letras representando números desconhecidos, 

denominados incógnitas, isto é, igualdades entre expressões algébricas. Portanto, 

resolver uma equação incide em determinar o valor da letra (incógnita) em que se 

verifica a igualdade. Em ambas as coleções o uso da metáfora da balança de dois pratos 



é utilizado nas demonstrações das técnicas. De modo que é constante em todas as 

avaliações o uso deste recurso.

As análises do livro Matemática (1999, 2002, 2005, 2008 e 2011), revelaram 

que o ensino das equações polinomiais do 1° grau é organizado em torno da resolução 

de equações que contemplam os quatros subtipos de tarefas (t1, t2, t3, t4), caracterizadas 

na modelização a priori, com ênfase na elaboração e oficialização para realizar os 

subtipos de tarefas t1 (resolver equações do tipo cbax  ) e t3 (resolver equações do 

tipo 2211 bxabxa  ).

Em relação às técnicas (TI, TTC, NTC, RTS, DRE_NTC), para realizar os subtipos 

de tarefas relativos à resolução de equações do primeiro grau os resultados desse estudo 

mostram que o livro Matemática privilegia a técnica que consiste em transpor termos ou 

coeficientes (TTC) para realizar o subtipo de tarefa t1, e a técnica que consiste em 

neutralizar termos ou coeficientes (NTC) para realizar o subtipo de tarefa t3.

No que concerne aos subtipos de tarefas t2 (resolver equações do tipo cxA )( ) 

e t4 (resolver equações do tipo )()( 21 xAxA  ), esse livro não realiza um efetivo de 

elaboração das técnicas para realização de tais subtipos de tarefas.

Em relação à exploração dos subtipos de tarefas e da elaboração de técnicas, o 

trabalho desenvolvido é realizado de forma a esclarecer as diferenças existentes entre 

subtipos de tarefas, isto é, limites e possibilidades das técnicas elaboradas e/ou 

sistematizadas. No entanto, inferi-se que esta falta de clareza não seja percebida pelo 

aluno de forma explícita na passagem da Aritmética á Álgebra. Assim, a tarefa 

predominante nas avaliações foi a t1 ( cbax  ), equações do tipo 1043 x , 

mostrando uma característica dos autores em se deter nos exemplos mais simples para 

depois introduzir as equações mais complexas.

Nas avaliações do PNLD de 1999, 2002, 2005, 2008 e 2011, o livro Matemática

não sofreu modificações nas análises praxeológica sobre o ensino de equações do 

primeiro grau, na seqüência das explorações dos subtipos de tarefas e das elaborações 

das técnicas e das tecnologias. Em relação à organização matemática, ocorre uma 

mudança na ordem dos capítulos a partir do PNLD de 2008 passando dos capítulos 08 e 

09 para os capítulos 11 e 13, sendo o capítulo 12 denominado de áreas e volumes. A 



situação de introdução do capítulo referente à equação do primeiro desde a primeira 

avaliação é a mesma, apenas mudando a diagramação das figuras.

As análises do livro Idéias e Desafios (1999, 2002, 2005, 2008 e 2011), cujos 

resultados revelaram que o ensino das equações do primeiro grau, é organizado em 

torno da resolução de equações que contemplam os quatros subtipos de tarefas (t1, t2, t3, 

t4), caracterizadas na modelização a priori, com ênfase na elaboração e oficialização 

para realizar os subtipos de tarefas t1 (resolver equações do tipo cbax  ) e t3

(resolver equações do tipo 2211 bxabxa  ).

Em relação às técnicas (TI, TTC, NTC, ED_DRE_NTC), para realizar os subtipos de 

tarefas relativos à resolução de equações do 1° grau, os resultados desse estudo mostram 

que esse livro privilegia a técnica que consiste em eliminar denominadores neutralizar 

termos e coeficientes (ED_DRE_NTC) para realizar o subtipo de tarefa t4, e a técnica que 

consiste em neutralizar termos ou coeficientes (NTC) para realizar o subtipo de tarefa t3.

Em relação à exploração dos subtipos de tarefas e da elaboração de técnicas, o 

trabalho desenvolvido é realizado de forma a esclarecer as diferenças existentes entre 

subtipos de tarefas, isto é, limites e possibilidades das técnicas elaboradas e/ou 

sistematizadas. No entanto, essa falta de clareza não é possivelmente percebida pelo 

aluno de forma explícita na passagem da aritmética á álgebra.

Nas avaliações do PNLD de 1999, 2002, 2005, 2008 e 2011, o livro Idéias e 

desafios não sofreu modificações nas análises praxeológica sobre o ensino de equações 

do 1° grau na seqüência das explorações dos subtipos de tarefas e das elaborações das 

técnicas e das tecnologias. Em relação à organização matemática ocorre uma mudança 

na ordem dos capítulos a partir do PNLD de 2011 passando do capítulo 05 para o 

capítulo 07. A situação de introdução do capítulo referente à equação do primeiro grau 

desde a primeira avaliação é a mesma, apenas mudando a diagramação das figuras.

Percebemos que ao longo das avaliações do PNLD as coleções não sofreram 

grandes modificações em sua estrutura. Um dos fatores pode estar relacionado ao custo 

das editoras para produzir novo material, o tempo para cada avaliação, três anos.

As avaliações das coleções têm sido mais criteriosas por parte do MEC, quando 

analisamos o aumento de coleções reprovadas com cerca de 70% em 2011 e em 1999 

foi cerca de 50%. Ao final de avaliação é produzido um guia das coleções direcionado 

aos professores decidirem qual é coleção a ser adotada em sua escola contendo os 



pontos fortes contemplados em cada volume. Desse modo, é positivo esse rigor nas 

análises dos livros didáticos comprados e distribuídos pelo Governo Federal, pois 

aumenta-se a qualidade desse material que chega a sala de aula. 

Ainda podemos inferir que as coleções passaram por mudanças no tocante ao 

quantitativo de exercícios. O livro Matemática desde a primeira avaliação fazia uso de 

mais problemas relacionado a equações. O livro Idéias e Desafios na avaliação de 1999 

fazia uso de 50% de problemas e 50% de equações. Nas avaliações seguintes passou a 

fazer mais uso de problema, ficando cerca de 25% de equações para serem resolvidas 

nos exercícios.

O livro Matemática faz mais o uso da tarefa t1 ( cbax  ) nas avaliações de 

1999, 2002 e 2005 cerca de 40%, tendo como objetivo trabalhar as equações mais fáceis 

para depois introduzir as equações mais complexas. Nas de 2008 e 2011 o foco foi a 

tarefa t3        (                             ) com 49% das atividades proposta nesse capítulo. Já o 

livro Idéias e Desafios trabalha com maior ênfase na tarefa t4 (                   )    com cerca 

de 48% das atividades de equações proposta nesse capítulo, sendo esse livro que mais 

modificou ao longo dessas avaliações. Nas primeiras avaliações de 1999, 2002 e 2005, 

mencionadas nas resenhas, o ensino era feito de forma linear, os assuntos não eram mais 

vistos nos anos seguintes. Isto foi corrigido nas avaliações seguintes.

Verificamos que as coleções não modificaram as praxeologias matemática ao 

longo das avaliações. Contudo, percebemos que os autores modificaram suas coleções 

em relação às praxeologias didáticas. Destacamos ainda que o livro Idéias e Desafios

foi que mais sofreu modificações ao longo das avaliações do PNLD, por exemplo, a 

contemplação dos três momentos didáticos; a diminuição do quantitativo de equações 

prontas. Portanto, essas mudanças nas instituições que são os livros didáticos nessa 

pesquisa estão de acordo com a tese de Chevallard quando afirma que a formação de 

saberes/ conhecimentos envelhece. 

Com isso, essas mudanças nas praxeologias didáticas ocorridas nos livros 

Matemática e Idéias e Desafios nessas cinco avaliações do PNLD (1999, 2002, 2005, 

2008 e 2011) estão de acordo com que Chevallard (1999) afirma que quando muda a 

sociedade novas exigências são geradas e incorporadas ao cotidiano escolar como, por

exemplo, o uso da tecnologia.  

2211 bxabxa 
)()( 21 xAxA 



A adaptação da organização praxeológica de Chevallard (1991), baseada nas 

categorias de análise criadas por Araújo (2009), contribuiu para nossa análise, bem 

como as noções essências da praxeologias, que na definição da palavra práxis apresenta, 

em grego, prática, e logos razão.

Observamos que as tarefas proporcionam aos alunos o direito de refletir, 

discutir, interpretação, isto é, não aplicado aos exercícios mecânicos em que os alunos 

usam as técnicas sem qualquer entendimento.

A técnica é a maneira de cumprir, de realizar as tarefas dadas. Nesse caso, o 

aluno manipula os procedimentos, utilizando varias técnicas de resolução que lhes são 

impostas sem compreender de fato a sua utilidade.

Desse modo, o discurso teórico-tecnológico dessas situações não pode justificar 

a teoria e a técnica envolvidas nelas, não garantindo que se cumprisse o que era 

pretendido.

Acreditamos que o trabalho de pesquisa realizado possa vir a gerar novas 

discussões e pesquisas.

Essa pesquisa teve suas limitações e dificuldades na busca dos materiais para 

análises, tendo como foco os livros didáticos e o guia do livro didático. Nessa busca nos 

deparamos com situações preocupantes, em alguns casos as escolas não tinham 

bibliotecas, mão de obra qualificada, acervo muito rescrito e o que levou longo para se 

consegui os PNLD de todas as avaliações, só conseguindo os PNLD de 1999 e 2002 

diretamente com o MEC, estando de posse com guias das avaliações identificamos que 

apenas duas coleções se mantiveram nesses cincos avaliações. De posse dessa 

informação iniciamos a procura desses livros recorrendo a amigos professores, 

bibliotecas e aos sebos para conseguir fechar as duas coleções das cinco avaliações do 

PNLD.

Passado por essas etapas, nos debruçamos sobre esses dois livros do 7° ano, 

avaliados e aprovados nas avaliações do PNLD de 1999, 2002, 2005, 2008 e 2011 

quantificando e comparando esses dois livros ao longo dessas avaliações. 

Chevallard (1999) afirma que o livro didático determina em grande parte a 

opção do professor com relação ao tipo de conteúdo a desenvolver em sala de aula e a 

maneira como fazê-lo que para o aluno é uma das maiores fontes de aquisição do saber. 

No entanto, acreditamos que o livro didático é um meio que exerce grande influência 



sobre a atuação do professor em sala de aula, pois ele se torna uma das únicas 

ferramentas disponíveis para o trabalho docente. 

   Contudo, acreditamos que precisamos de estudos a respeito do funcionamento 

dessas tarefas, técnicas e tecnologias e suas aplicações nas salas de aulas uma vez que 

os autores fazem escolhas diferentes para introduzirem as equações polinomiais do 1° 

grau. Diante dessas escolhas, qual ou quais são as implicações no cotidiano do aluno? 

Quais os obstáculos que essas escolhas dos autores de introdução de equações 

polinomiais do 1° podem gerar ao aluno nos anos seguintes da vida escolar?                                                                                                                                    



REFERÊNCIAS

ALMEIDA. F.E.L, O contrato didático na passagem da linguagem natural para a 
linguagem algébrica e na resolução da equação na 7º série do ensino fundamental.. 
Dissertação de mestrado, UFRPE, 2009.

ANDRÉ, R. C. M. Investigando a Transição da Linguagem Natural para a Linguagem
Algébrica: O equacionamento de enunciados de problemas à luz dos registros de
representação semiótica. Dissertação de Mestrado, UFPE, 2007.

ARAÚJO, A. J. de, O ensino de Álgebra no Brasil e na França: um estudo sobre o ensino 
de equações do 1° grau à luz da teoria antropológica do didático. Tese de doutorado, 
UFPE,2009.  

ALMOULOUD, S. A. Fundamentos da didática da Matemática, Curitiba: Ed. UFPR, 2007. 
p.218.

BATISTA, A. A. G.; ROJO, R. e ZÚÑIGA, N. C. Produzindo livros didáticos em tempo de 
mudanças (1999-2002). In: Livros Didáticos de Língua Portuguesa: letramento e 
cidadania, Val, M. G. C.; Marcuschi, B. (Orgs.). Belo Horizonte: CEALE, 2003.

BELFORT, E. Reflexões sobre o Papel dA ColeçãoTexto em Matemática: um Carcereiro
ou um Bom Companheiro?. Anais do XI Congresso Inter-Americano de Educação
Matemática. Blumenau: FURB-CIAEM, 2003.

BEDNARDZ, N., KIERAN, C. et LEE, L. Approaches to Algebra: Perspectives for 
Research and Teaching. Mathematics Education Library. Kluwer Academic Peblisshers, 
London, 1996.

BERNARD, J.E.; COHEN, M.P. Uma integração dos Métodos de Resolução de Equações numa 
Seqüência evolutiva de Aprendizagem. In: COXFORD, Arthur F. e SHULTE, Albert P. As 
Idéias da Álgebra. São Paulo: Atual, 1995. Parte 3: Álgebra: Idéias e Questões, Cap. 10, p. 111-
126.

BESSA DE MENEZES, M. Praxeologia do professor e do aluno: uma análise das 
diferenças no ensino de equações do segundo grau. Tese de Doutorado, UFPE, 2010.

BESSA DE MENEZES, M. Investigando o processo de transposição didática interna: o 
caso dos quadriláteros. Dissertação de mestrado, UFPE, 2004.

BESSOT, A. (2001). La transposition didactique. Notas do curso de Didática da Matemática.

__________ (2003). Une introduction à la théorie des situations didactiques, Cahier
du Laboratoire Leibniz 91, Grenoble : Laboratoire Leibniz
http://www-leibniz.imag.fr/LesCahiers/2003/Cahier91/ResumCahier91.html, acesso em 12 de 
março de 2010

BITTAR, M., FREITAS, J. L. Fundamentos e metodologia de Matemática para os ciclos 
iniciais do ensino fundamental. Campo Grande: Ed. UFMS, 2007. 

BOOTH,L. Dificuldades das crianças que se iniciam em álgebra. In: COXFORD, Arthur F. e 
SHULTE, Albert P. As Idéias da Álgebra. São Paulo: Atual, 1995. Parte 1: Álgebra: Idéias e 
Questões, Cap. 3, p. 23-36.



BOUJADDI, M. Algèbre et généralisation en classe de seconde: ‘à chacun sa vérité’. Mémorie 
profissionnel: I.U.F.M. de Grenable, 1996.

BOYER, C. B. História da Matemática. 2º edição – tradução: Elza F. Gomide, Editora:
Editora Edgard Blücher, 1996.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Infantil e Ensino fundamental. Guia
de Livros Didáticos. Brasília, DF, 1998, v. único, 5ª a 8ª séries. 599 p.

_______.____________________. Secretaria de Educação Infantil e Ensino fundamental. Guia
de Livros Didáticos. Brasília, DF, 2001, v. único, 5ª a 8ª séries. 412 p.

_______. ___________________. Secretaria de Educação Infantil e Ensino fundamental. Guia
de Livros Didáticos. Brasília, DF, 2004, v.3, 5ª a 8ª séries. 212 p.

_______. ___________________. Secretaria de Educação Infantil e Ensino fundamental. Guia
de Livros Didáticos. Brasília, DF, 2007, v.3, 5ª a 8ª séries. 148 p.

_______. ___________________. Secretaria de Educação Infantil e Ensino fundamental. Guia
de Livros Didáticos. Brasília, DF, 2010, v.3, 6° a 9° séries. 96 p.

_______. _____________________. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais (5ª a 8ª Séries) Matemática. Brasília, DF, 1998. 142 p.

BRITO MENEZES, A.P.A.. Contrato Didático e Transposição Didática: Inter-
Relações entre os Fenômenos Didáticos na Iniciação á Álgebra na 6º Série do Ensino
Fundamental. Tese de Doutorado, UFPE, 2006.

BROUSSEAU, G. (1986) Fondementes e méthodes de la didactique dês mathématiques. 
Recherche en Didactique des Mathématiques, 7(2), 33-115.

CÂMARA, M. (2010). Desenvolvimento do Pensamento Algébrico: o que estamos fazendo em  
nossas salas de aulas? In: Anais do X ENEM. 

CAVALCANTI, Z. Cadernos da TV escola: livros etc...- Brasília, Ministério da Educação e 
do Desporto, Secretária de Educação a Distância, 1996. 58p.

CARVALHO, J. B. P; LIMA, P. F.(c) O uso dA Coleçãodidático de Matemática, v.17, p.137-
169, Brasília. 2010.

CHEVALLARD, Y. Sur la notion de temps didactique. IVème École d’Eté de Didactique des 
Mathématiques., 1991

_____. Le passage de l'arithmetique a l'algebre dans l'enseignement des mathematiques au 
college. Deuxieme partie. Petit x n° 19, IREM de Grenoble, pp.43-75, 1989.

_____. Le passage de l'arithmetique a l'algebre dans l'enseignement des mathematiques au 
college. Troisieme partie. Petit x n° 30, IREM de Grenoble, pp.5-38, 1990.

_____. Analyse des pratiques enseignantes et didactique des mathematiques: L’approche 
anthropologique. Actes de l’U.E. de la Rochelle, 1998.



_____. Organiser l’etude 1. Structures et Fonctions, in Dorier, J – L. Et al (eds) Actes de la 
1 lieme Ecole d’ete de didactique des mathematiques – corps –21–30 Aout 2001, Grenoble : 
La Pensée Sauvage, pp 3–22.

______. L’analyse des pratiques enseignantes en Théorie Anthropologie Didactique. In : 
Recherches en Didactiques des Mathématiques, 1999. p. 221-266.

______. In: Duperret J.C., Fenice J.C.. L’accès au calcul littéral et algébrique: un enjeu du 
collège. Repères IREM n° 34, 1999. p.29-54.

CHEVALLARD, Yves, BOSCH, Mariana, GASCÓN, Josep. Estudar Matemáticas: o elo 
perdido entre o ensino e a aprendizagem. Tradução: Daisy Vaz de Moraes, Porto Alegre: 
Artmed Editora, 2001.  

CRUZ, Eliana da Silva. A noção de variável em Livros Didáticos do Ensino fundamental: 
Um estudo sob a ótica da Organização Praxeológica. Dissertação de Mestrado, Pontifícia 
Universidade Católica, São Paulo, 2005.

DA ROCHA FALCÃO, J.T. A álgebra como ferramenta de representação e resolução de 
problemas. Em Schliemann, A.D. e outros (1997). Estudos em Psicologia da Educação 
Matemática. Recife: Ed. Universitária da UFPE. Pp. 85- 107.  

FIORENTINI D; MIORIM, M. A; MIGUEL, A. As concepções de educação algébrica. Pro-
Posições. São Paulo: Cortez, 19 mar, v.1, n.1, p.39-54, 1993. 

FREITAG, B.; Costa, W. F. Da & Mota, V. R. A Coleçãodidático em questão. SãoPaulo: 
Cortez Editora, 159p. 1989.

FREITAS, J. L.M. Produção de Provas em Aritmética-Álgebra por Alunos Iniciantes de 
Licenciatura em Matemática. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA, 2004, Recife. Anais do VIII Encontro de Educação Matemática, Recife, PE, 
2004.

GARCIA, F. F. Aspectos históricos del paso de la aritmética  al álgebra. In: Revista de 
Didáctica de las Matemáticas. Número 14, ano IV, outubro de 1997. Barcelona: Graó.

GERMI, P. E. Statut des lettres et notion de variable. Petit x, número 45, p. 59-  79. 
Grenoble/França, l997.

GUELLI, O. Equação: O Idioma da Álgebra. Contando a História da Álgebra. São Paulo –
SP, Editora Ática, 2005.

GUIMARÃES, G.; GITIRANA, V.; CAVALCANTI, M. e MARQUES, M. Análise das 
atividades sobre representações gráficas nos livros didáticos de matemática. Anais do 
2ºSimpósio Internacional de Educação Matemática –  SIPEMAT. UFRPE. 2008.

HENRY, M. (1991). Didactique des Mathématiques: sensibilizations à la didactique en vue de 
la formation initiale dês ensignants de mathématiques. Laboratoire de Mathématiques – IREM, 
Besançon.

HOUSE, P. Reformular a Álgebra da escola média: por que e como? In:COXFORD, A. & 
SHULTE, A (orgs.) As Idéias da Álgebra. São Paulo: Atual Editora, 1995. p. 1-8

IMENES, L. M. Matemática. Imenes & Lellis. Obra em 4 v. para alunos de 5ª a 8ª séries. São 
Paulo: Scipione,  1ª ed. 1998.



____________. Matemática. Imenes & Lellis. Obra em 4 v. para alunos de 5ª a 8ª séries. São 
Paulo: Scipione, 2ª ed.  2001.

____________. Matemática. Imenes & Lellis. Obra em 4 v. para alunos de 5ª a 8ª séries. São 
Paulo: Scipione, 3ª ed. 2004.

____________. Matemática para todos. Imenes & Lellis. Obra em 4 v. para alunos de 6° ao 9° 
ano. São Paulo: Scipione,  2ª ed. 2006.

____________. Matemática. Imenes & Lellis. Obra em 4 v. para alunos de 6° ao 9° ano. São 
Paulo: Moderna, 1ª ed. 2009.

JUREMA, Ana L. A. O que dá pra rir dá pra chorar: trabalho e ensino nos livros  didáticos. 
Recife: Secretaria de Educação, 1988.

KIERAN, C. The learning and teaching of algebra. Montreal: Université du Québec à Montréal, 
1992.

_________. Duas abordagens diferentes entre os principiantes em álgebra. In: COXFORD, 
Arthur F. e SHULTE, Albert P. As Idéias da Álgebra. São Paulo: Atual, 1995.

_________. Learning and teaching Algebra at the middle school through college levels: 
Building meaning for symbols and their manipulation. In F.K.Lester, Jr., (Ed.), Second 
Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 707-762). Greenwich, CT: 
Information Age Publishing, 2007.

KAPUT, J. Teaching and learning a new algebra with understanding. Documento 
retirado de http://www.simcalc.umassd.edu/downloads/KaputAlgUnd.pdf em 21de 
setembro de 2011.

LAJOLO, M. (1996). Livro didático: um (quase) manual do usuário. Brasília: Em aberto, Ano 
16, n. 69.

LEE, L. (1996). An initiation into algebraic culture through generalization activities.
Em: BEDNARZ, N.; KIERAN,C. & LEE, L. (Eds.) (1996). Approaches to Algebra:
Perspectives of Recearch and Teaching. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic
Publishers, 87-106.

LINS, R. C; GIMENEZ, J. Perspectivas em Aritmética e Álgebra para o Século XXI.  4 ed. 
Campinas: Papirus Editora, 1997, 176 p.

MACHADO, S. D. A. et al. Educação Matemática: uma introdução. São Paulo: EDUC, 1999, 
208 p.

MIGUEL, FIORENTINI e MIORIM. Álgebra ou Geometria: para onde Pende o Pêndulo? Pró-
posições, vol. 3, n° 1, Campinas, SP, 1992.

MIORIN, Â; MIGUEL, A e FIORENTINI, D. Ressonâncias e dissonâncias do movimento 
pendular entre álgebra e geometria no currículo escolar brasileiro. Zetetiké - n°1, UNICAMP, 
Campinas, SP, 1993.

MOLINA, Olga. Quem engana quem: professor x livro didático. Campinas/SP: Papirus, 1988.



MORI,I. Matemática: idéias e desafios. Iracema & Dulce. Obra em 4 v. para alunos de 5ª a 8ª 
séries. São Paulo: Saraiva, 6ª ed. 1998.

______. Matemática: idéias e desafios. Iracema & Dulce. Obra em 4 v. para alunos de 5ª a 8ª 
séries. São Paulo: Saraiva, 9ª ed. 2000.

______. Matemática: idéias e desafios. Iracema & Dulce. Obra em 4 v. para alunos de 5ª a 8ª 
séries. São Paulo: Saraiva, 11ª ed. 2002.

______. Matemática: idéias e desafios. Iracema & Dulce. Obra em 4 v. para alunos de 6° ao 
9°ano. São Paulo: Saraiva, 14ª ed. 2005.

_______. Matemática: idéias e desafios. Iracema & Dulce. Obra em 4 v. para alunos de 6° ao 
9°ano. São Paulo: Saraiva, 15ª ed. 2009.

NCTM (2007). Princípios e normas para a Matemática escolar. Lisboa: APM.

NOGUEIRA, R.C.S, A  Álgebra nos livros didáticos do ensino fundamental: Um análise 
praxeológica. 2008. Dissertação de mestrado, UFMT.

PAIS, L.. Didática da Matemática: uma análise da influência Francesa. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2. Ed., 2002. 128p

________. Ensinar e Aprender Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 152p

_______. Transposição Didática. In: MACHADO, S. (Org.). Educação Matemática uma 
Introdução. 1a ed. São Paulo: Editora da PUC, v. 1, p. 8-38. 1999

PITOMBEIRA, J. B.& LIMA, P. F. O PNLD e sua influencia sobre os livros didáticos. Rio de
Janeiro: Em aberto, 2002.

PITOMBEIRA, J. B. As propostas curriculares de matemática. In: Barreto, E.S. (Org.). Os 
currículos do ensino fundamental para as escolas brasileiras. 2ª Ed. Campinas. SP: Autores 
Associados: Fundação Carlos Chagas, 2000. (Coleção formação de professores).
SÁ, Pedro Franco. Aritmética, Álgebra e a Igualdade (mimeo).

ROMANATTO, M. C. A Coleçãodidático: alcances e limites. In: Encontro Paulista de 
Matemática, 7, 2004, São Paulo. Anais... São Paulo, 2004. Disponível em: < 
www.sbempaulista.org.br/epem/anais/mesas.../mr19-Mauro.doc>. Acesso em: 20 de maio 
de 2010. 

SANTOMÉ, J. T. As culturas negadas e silenciadas no currículo. In: SILVA, Tomaz Tadeu da 
(Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. 4. Ed. 
Petrópolis: Vozes, 2002. p. 248

SANTOS, Leila Muniz. Concepções do professor de Matemática sobre o ensino de Álgebra. 
Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005. 

SILVA JÚNIOR, C. V. Critérios de Adoção e Utilização dA ColeçãoDidático de 
Matemática no Ensino fundamental e a Participação do Professor na Adoção: o caso do 
agreste de Pernambuco. 2005. 144 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências) 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, PE, 2005.



SOUZA, E. R; DINIZ, M. I. S. V. Álgebra: das variáveis às equações e funções. 2 ed. São 
Paulo: IME-USP, 1996. 111 p.

SCHUBRING, Gert. Análise histórica dA Coleçãodidático de Matemática: notas de 
aula.Tradução: Maria Laura Magalhães Gomes. Campinas: Autores Associados, 2003.

TELES, R.A.M.. A relação entre Aritmética e Álgebra na Matemática escolar: um estudo 
sobre a influência da compreensão das propriedades da igualdade e do conceito de 
operações inversas com números racionais na resolução de equações polinomiais do 1º 
grau.  Dissertação (Mestrado em Educação, 2002.). Universidade Federal De Pernambuco, 
Recife,PE, 2002.

___________. A Aritmética e a Álgebra na Matemática escolar. Educação Matemática em 
Revista.  São Paulo, Ano 11, n. 16, p 8-15, maio. 2004. 

VERGNAUD, G. Introduction de l’algèbre auprès de debutants faibles: Problème 
épistémologiques et didactiques. In: COLLOQUE DE SEVRES: DIDACTIQUE ET 
ACQUISITION DES CONNAISSANCES STCIENTIFIQUES, 1987, France, Actes du 
Colloque de Sèvres: Didactique et acquisition dês connaissances scientifique. Editions La 
Pensée Sauvage, 1987.

USISKIN, Z. Concepções sobre a Álgebra da escola média e utilização das variáveis. In: 
COXFORD, A.F.; SHULTE, A.P. (Org.). As idéias da Álgebra. São Paulo: Atual, 1995, Parte 
1: Álgebra: Idéias e Questões, Cap. 2, p. 09-22. 

OLIVEIRA, A. T. de C. C. de. Reflexões sobre a Aprendizagem da Álgebra. Educação 
Matemática em Revista. SBEM, nº. 12, Ano 9, p.35-39, junho/2002.

OLIVEIRA, J. B.. A ColeçãoDidático. Cadernos de Pesquisa, São Paulo: nº 44, p. 90-4, 1983.  

WHEELER, D. (1996). Backwords and forwards: reflections on different approaches to algebra. 
Em: BEDNARZ, N.; KIERAN,C. & LEE, L. (Eds.) (1996). Approaches to
Algebra: Perspectives of Recearch and Teaching. Dordrecht, Netherlands: Kluwer
Academic Publishers, 317-325.


