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O pesquisador deve entender que os seus ‘achados’ serão sempre 

aproximações em relação às explicações sobre os fenômenos da realidade. 

E que essas explicações são datadas, ou seja, situadas em um tempo e 

contexto históricos. Assim, ao invés de se imbuir de vaidade, arrogância e 

onipotência, ele deve estar ciente de que a maioria dos conhecimentos 

sobre o homem e o mundo lhe escapa, e de que suas descobertas são apenas 

mais um tijolo na construção da Ciência para a humanidade. Pois, como diz 
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RESUMO 

 
Este estudo teve por objetivo analisar as inter-relações entre os fenômenos didáticos – contrato 
didático e transposição didática – no ensino de álgebra elementar, na 6ª série do Ensino Fundamental. 
Os fenômenos didáticos são aqueles que se instituem numa sala de aula, envolvendo a tríade 
professor-aluno-saber, quando é estabelecida uma relação didática. O Contrato Didático foi estudado 
inicialmente por Guy Brousseau, e diz respeito às cláusulas, em parte explicitadas, mas, na sua 
maioria, implícitas, que regulam a divisão de responsabilidades entre professor e aluno, na gestão de 
um saber. A Transposição Didática, por sua vez, foi um fenômeno investigado por Yves Chevallard, 
dentre outros, e analisa a trajetória que cumpre o saber, desde a sua produção científica, até a sua 
inserção no universo da sala de aula. 
Uma vez que ambos os fenômenos só podem ser considerados se tomarmos em conta, além do pólo 
professor e aluno, o pólo saber. O saber enfocado nesse estudo foi a álgebra (elementar), numa sala 
de aula de sexta série, desde sua introdução até a iniciação dos alunos no trabalho com equações. 
A literatura tem tratado, até então, de ambos os fenômenos de forma distinta, pois, boa parte dos 
estudos acerca da Transposição Didática refere-se à sua primeira etapa: a Transposição Didática 
Externa. Assim, suas inter-relações com o Contrato Didático não são tão discutidas, uma vez que este 
último fenômeno acontece no interior da sala de aula, na relação didática. 
Os resultados encontrados apontam, inicialmente, que os fenômenos didáticos se relacionam de 
maneira estreita. Embora possamos identificar elementos relativos ao Contrato Didático e à 
Transposição Didática, distintamente, os que mais se revelam na relação didática são justamente 
aqueles relacionados à interface entre ambos. Os efeitos de contrato, referidos na literatura, aparecem 
estreitamente relacionados ao fenômeno da Transposição Didática, havendo momentos em que 
podemos pensar na existência de certos efeitos de transposição, intimamente ligados aos primeiros. A 
relação ao saber do professor aparece também como um elemento central na relação didática, 
influenciando, de maneira direta, os fenômenos didáticos e a construção do conhecimento pelo aluno. 
 
  
Palavras-chave: Contrato Didático, Transposição Didática, Álgebra Elementar, Inter-relações. 
 



 

RÉSUME 
 
 

Cette étude a eu pour but d´analyser les interdépendances entre les phénomènes didactiques - contrat 
didactique et transposition didactique - dans l'enseignement de l'algèbre élémentaire, dans une classe 
de 5ème. Les phénomènes didactiques sont ceux qui s´instituent dans une salle de classe, impliquant la 
triade maître-élève-savoir, quand une relation didactique est établie. Le contrat didactique a été étudié 
au début par Guy Brousseau, et fait référence aux clauses, en partie explicites, mais, dans sa majorité, 
implicites, qui règlent la division des responsabilités entre le maître et l´élève, dans la gestion d'un 
savoir. La transposition didactique, d´un autre coté, est un phénomène étudié par Yves Chevallard, 
entre autres, et il analyse la trajectoire que le savoir accomplit, dès sa production scientifique, jusqu'à 
son insertion dans l'univers de la salle de classe. 
Les deux phénomènes seulement peuvent être considérés si l’on prend en considération, au-delà du 
maître et de l´élève, le savoir. Dans cette étude le savoir focalisé était l´algèbre (élémentaire), dans une 
classe de cinquième, depuis son introduction jusqu'au déclenchement des élèves dans le travail avec 
des équations. La littérature a traité, jusque-là, les deux phénomènes de forme distincte. La majorité 
des études au sujet de la transposition didactique fait référence à sa première étape, cést-à-dire, la 
transposition didactique externe. Ainsi, ses interdépendances avec le contrat didactique ne sont pas 
discutées, néanmoins ce dernier phénomène se produit à l'intérieur de la salle de classe, dans la 
relation didactique. Les résultats montrent que les phénomènes didactiques se relient de manière 
étroite. Nous pouvons identifier les éléments relatifs au contrat didactique et à la transposition 
didactique de façon independant, mais les phénomènes qui se revelent les plus, sont exactement ceux 
liées à l'interface entre les deux phénomènes. Les ‘effets de contrat’, identifiés par la littérature, 
semblent avoir une étroite connexion avec le phénomène de la transposition didactique, en ayant des 
moments où nous pouvons penser à l'existence de certains ‘effets de transposition’, étroitement liés 
aux premiers. Le rapport au savoir du maître apparaît également comme un élément central dans la 
relation didactique, influençant, de manière directe, les phénomènes didactiques et la construction de 
la connaissance par le élève. 
 
Mots-clé: Contrat Didactique, Tansposition Didactique, Algèbre Elementaire, Inter-relations. 



 

ABSTRACT 
 

 
This study analysed the interrelations between didactic phenomena – didactic contract and didactic 
transposition – in elementary algebra teaching during 6th year of Brazilian elementary education. 
The didactic phenomena were derived from classroom didactical relationships involving teacher-
pupils-knowledge interactions. The Didactic Contract was studied initially by Guy Brousseau. This 
contract is related to rules which are mainly implicit. These rules regulate the division of 
responsibilities between teacher and pupils to manage knowledge. Didactic Transposition is a 
phenomenon investigated by several authors (e.g. Yves Chevallard). The Didactic Transposition 
analyzes the trajectory of knowledge since its scientific production, until its insertion into the 
classroom “universe”. 
Both phenomena only can be considered if they take into account knowledge beyond the teacher and 
pupil. This study focuses on elementary algebra (knowledge) in the classroom, from its introduction 
until work with equations. Previous studies have approached both phenomena as distinct entities. For 
example, significant numbers of studies associated with Didactic Transposition refer only to External 
Didactic Transposition which is the first stage. Therefore, although a Didactic Contract occurs within a 
classroom, the didactic relationships are not investigated. 
The results from this study suggest that didactic phenomena elements are closely related. Although we 
can identify different elements associated with Didactic Contract and Didactic Transposition, the 
crucial elements are those which emerge from the inter-relationships between both phenomena. The 
‘contract effects’ mentioned in several studies appear related to the phenomenon of Didactic 
Transposition. There are instances where a ‘transposition effect’ closely related to the ‘contract 
effects’ occurs. The relationship between knowledge and teacher also seems to be a central element of 
the didactic relationship because this influences didactic phenomena and construction of pupil’s 
knowledge. 
 
Key-words: Didactic Contract, Didactic Transposition, Elementary Algebra, Interrelationships. 
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APRESENTAÇÃO 
 

A sociedade, de maneira geral, e os educadores, em particular, introduzem no seu vocabulário 

cotidiano palavras e expressões modernas, que mostram que eles estão sintonizados com as 

discussões da atualidade. Os termos contrato didático e transposição didática, por exemplo, 

começaram, de algum tempo para cá, a virar jargões no discurso de muitos educadores, no 

Brasil. Tem sido comum, hoje em dia, ouvirmos professores dizerem: “- No primeiro dia de 

aula do ano letivo, eu estabeleço o contrato didático com os meus alunos”. Ou ainda, em 

programas de formação continuada de professores (as famosas capacitações), frases como: “- 

O professor precisa mudar a sua transposição didática”, usando o termo como um sinônimo 

de prática pedagógica.  

Isto posto, é fundamental que passemos a refletir sobre os fenômenos didáticos em geral, e 

sobre o contrato didático e a transposição didática, particularmente, buscando aprofundar a 

sua compreensão, de forma a contribuir para que tais apropriações inadequadas sejam 

diminuídas.  

Dentre as questões que consideramos como centrais, destacamos uma que ainda, no nosso 

entender, não foi suficientemente debatida na comunidade científica: as inter-relações que 

envolvem o Contrato Didático e Transposição Didática. Embora muitas pesquisas já tenham 

sido conduzidas, nas últimas décadas, investigando as questões relacionadas ao universo da 

sala de aula e às relações que se estabelecem entre professor, aluno e saber, naquele contexto, 

acreditamos que há uma carência relativa à investigação sobre em que medida ambos os 

fenômenos se inter-relacionam, sobre em que momento podemos falar de elementos 

exclusivos ao Contrato Didático, exclusivos à Transposição Didática e os que revelam a 

interface entre ambos. Elementos esses que, acreditamos, são os que mais se revelam na 

relação que envolve a tríade professor-aluno-saber. Essa é a questão central da qual nos 

ocuparemos nesse estudo. 
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No enfoque por nós escolhido, buscaremos trazer as reflexões fundamentais de Guy 

Brousseau e Yves Chevallard, no que se refere aos fenômenos do contrato didático e da 

transposição didática, respectivamente. Procuraremos, ainda, agregar à reflexão desses 

pesquisadores, as contribuições teóricas e de pesquisa de outros estudiosos da Didática da 

Matemática, tanto da França, quanto de outros países, francófonos (como a Suíça e o Canadá) 

ou não, que têm desenvolvido estudos nessa área (inclusive o Brasil).  

Entendemos que é impossível atingir, nessa tese, todo o contingente de reflexões e pesquisas 

nessa área que, embora ainda tão jovem, já se revela tão fecunda. Assim, trataremos, 

sobretudo, dos aspectos teóricos e de pesquisa que consideramos fundamentais para 

‘alicerçarmos’ o nosso estudo, consolidarmos nossas argumentações, e podermos, de alguma 

forma, contribuir para esse debate. 



  INTRODUÇÃO 
 

 
 

Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma 
pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento. 
Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído (Bachelard, 
1999, p.18). 

 

 

1. Contextualização do estudo dos fenômenos didáticos no âmbito da Didática da 

Matemática 

 
A Didática da Matemática criou um espaço de investigação e análise dos fenômenos 

didáticos que emergem no seio da relação didática, com vistas à apropriação do saber 

historicamente construído, transformado em objeto de ensino. Tais investigações tiveram 

como um importante marco para o seu desenvolvimento a criação dos IREM (Institutos 

de Pesquisa no Ensino de Matemática) na França, no final dos anos 60. 

Chevallard (1991) discute que a Didática da Matemática pode ser considerada uma 

ciência. E para que se constitua como tal, é necessária a definição de um objeto de 

estudo. Para esse teórico, o objeto de investigação dessa nova ciência é o sistema 

didático e, de forma mais ampla, o sistema de ensino. Caberia, então, à Didática da 

Matemática, investigar os fenômenos que emergem e constituem o sistema didático. 

Esses fenômenos, embora explorados de início no âmbito da matemática, podem ser 

entendidos como fenômenos mais gerais, que permeiam a relação didática que se 

estabelece entre professor, aluno e saber, considerando qualquer disciplina escolar. 

Assim, hoje podemos falar não apenas na didática da matemática, mas também em uma 

didática das disciplinas científicas.  
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Pensar sobre as relações entre professor, aluno e saber, implica em colocar em cena uma 

série de conceitos articulados de forma complexa, para que seja possível compreender a 

maneira dinâmica e encadeada como tais relações se instituem. 

Partindo da contextualização da pesquisa em Didática da Matemática no mundo e 

particularmente no Brasil, podemos refletir que o ensino e a aprendizagem da 

matemática tem sido, ao longo das últimas décadas, objeto de estudo de pesquisadores 

interessados em compreender como se dá o processo de apropriação do saber 

matemático no universo escolar. Tal interesse e avanço da pesquisa em Educação 

Matemática revelam uma preocupação e descontentamento em relação a como o 

processo educativo vinha sendo organizado, de uma maneira geral, e, 

fundamentalmente, no que se refere ao ensino de matemática. É notório o empenho dos 

pesquisadores no sentido de analisar o currículo de matemática, em todos os níveis de 

ensino, bem como a dinâmica das interações de instrução em sala de aula.  

A matemática, como disciplina escolar, no Brasil, carrega consigo um triste fardo: é a 

disciplina que mais reprova no Ensino Fundamental e, ao lado de outras disciplinas da 

área das Ciências Exatas e da Natureza, no Ensino Médio1. E, como conseqüência, a 

matemática aparece como uma das disciplinas que mais contribui para a interrupção da 

vida escolar de grande parte dos alunos.  

No âmbito das reflexões nessa área de pesquisa, existem alguns fenômenos didáticos 

que se instituem na sala de aula, e cuja investigação é fundamental para a análise da 

relação que se estabelece entre professor e aluno, mediada por um determinado saber a 

ser ensinado/aprendido. Brousseau (1998) propõe que tais fenômenos são aqueles 

ligados ao controle da transposição didática, e que identificá-los e estudá-los implica em 

construir um modelo; modelo esse que produzido a partir da análise dos protagonistas 

                                                 
1
 Fonte: MEC/SAEB – Sistema de Avaliação do Ensino Básico no Brasil. 
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da relação didática, da própria relação em si, e das exigências ligadas a ela. Dentre os 

fenômenos didáticos que podem ser investigados, destacamos a transposição didática 

interna e o contrato didático. Esses fenômenos estão intimamente relacionados à 

construção de significados2 em sala de aula. Mas, para abordarmos os conceitos que são 

fundamentais à investigação da construção de significados, acreditamos que é 

importante fazermos mais algumas reflexões acerca do sistema de ensino.  

Chevallard (1991) propõe que o sistema de ensino é um sistema aberto. Isso porque 

existem relações entre esse sistema e um ambiente mais amplo, o social. Pais, 

pesquisadores, instituições, todos estão, em última instância, relacionados, 

influenciando e sendo influenciados pelo sistema de ensino. Tal sistema precisa, assim, 

ser compatível com esse ambiente. 

O sistema de ensino comporta, ainda segundo este autor, instituições de ensino, que têm 

por objetivo transmitir os conhecimentos construídos e organizados historicamente, 

após um processo de adaptação que os torne ensináveis. O ‘coração’ dessas instituições, 

segundo este teórico, seria então a sala de aula, com todas as relações que nela se 

estabelecem, e onde se configura uma relação triangular que envolve o professor, o(s) 

aluno(s) e o saber que se pretende que seja ensinado (e aprendido). A essa relação 

triangular, Brousseau (1986) chamou de triângulo das situações didáticas.  

Ainda segundo Brousseau (1986, 1998), as situações didáticas possuem sua própria 

dialética. E essa questão muito nos interessa, porque desejamos, também, refletir sobre 

a dialética professor-aluno-saber, em nosso estudo. Embora a principal característica 

de uma situação didática seja a existência da relação triangular e de uma 

intencionalidade de ensino, Brousseau propõe algumas fases que podemos identificar 

                                                 
2
 Utilizamos o termo “construção de significados”, a partir do que propõe Meira (2003): como o produto 

das relações entre os conceitos, as ferramentas que são utilizadas na sua construção e as atividades 
(didáticas, no caso de nosso interesse particular) nas quais esses conceitos emergem. 
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em determinadas situações. Cada fase, segundo este autor, tem uma dialética a ela 

inerente.  

Tais fases são discutidas e exemplificadas por este autor partindo de um estudo por ele 

desenvolvido, onde ele analisava um jogo [didático] – QUEM DIRÁ 20? – que visava 

introduzir uma revisão da divisão e auxiliar os alunos na descoberta de um conjunto de 

teoremas. Brousseau (1986, 1998) propõe, então, a partir desse jogo, a classificação das 

situações didáticas em: situações de ação; de formulação; de validação e, ainda, de 

institucionalização.  

Resumidamente, a situação de ação caracteriza o momento em que os alunos 

‘manipulam’ concreta ou simbolicamente os objetos [de conhecimento]. A formulação, 

por sua vez, diz respeito às hipóteses, idéias e teses, levantadas pelos aluno (ou grupo 

de alunos). A validação, configura-se como o momento de convencer aos demais da 

validade de suas hipóteses. Por fim, a fase da institucionalização, que objetiva 

estabelecer convenções matemáticas.  

Retomando a discussão acerca da relação triangular que envolve professor-aluno-saber, 

e partindo do que Brousseau postula, o Triângulo das Situações Didáticas pode ser 

representado da seguinte forma:  
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Figura 1: Tripé constitutivo do objeto de estudo da didática das disciplinas 
científicas e suas possibilidades de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Podemos refletir que o triângulo, como figura geométrica, apresenta uma característica 

interessante, que confere a essa relação uma importante análise: todos os vértices se 

‘comunicam’, interrelacionando-se de maneira dinâmica. Ou seja, analisando a referida 

triangulação, temos relações que se estabelecem entre professor-aluno; entre aluno-

saber; e entre professor-saber, relações estas que precisam ser estudadas para que 

possamos compreender o processo de ensino-aprendizagem de um dado saber escolar, 

no nosso caso, o saber algébrico. Mais além, podemos também analisar, 

especificamente, cada um dos vértices do triângulo. Há elementos específicos a cada um 

dos pólos, que merecem ser considerados e investigados.  

Logo, tal processo, em seu contexto sócio-institucional -  a sala de aula - se constitui 

em um objeto complexo de intervenção e pesquisa, na medida em que abarca, 

indissociavelmente, um tripé de aspectos constituídos por um conteúdo específico, a ser 

ensinado por um professor a um aluno/grupo de alunos. Esse tripé pode ser analisado 

de forma triangular, dual ou, ainda, individual.  

                           PROFESSOR 
           (Epistemologia do Professor) 

          ALUNO 
(Pr(Processos Cognitivos) 

             SABER 
(Epistemologia do Saber) 

Contexto histórico-cultural 

Tempo 

 

Relação do aluno ao saber: 
Conhecimentos prévios, 
hipóteses acerca do novo 
saber 

Contrato 
    Pedagógico 

Relação do 
professor ao saber  

  Contrato didático 
Transposição didática 
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Nesse estudo nós nos propomo a olhar para esse tripé a partir dos fenômenos do 

contrato didático e da transposição didática, como discutiremos no tópico a seguir. 

 

2. Proposta de investigação dos fenômenos didáticos e de suas inter-relações  

 
Em nosso estudo, os fenômenos didáticos, acima aludidos, serão inicialmente abordados 

de forma teórica e, a seguir, investigados numa situação de introdução à álgebra 

elementar, em uma sala de aula da 6ª série do Ensino Fundamental. Entretanto, o que é 

fundamental nesse estudo, não é refletir acerca de um e outro fenômeno, isso já vem 

sendo explorado há décadas pelos pesquisadores que se interessam pelo tema. O que 

queremos, fundamentalmente, aqui, é trazer uma contribuição teórica – a partir do nosso 

estudo – para a compreensão de como esses fenômenos se articulam, interatuam, ou 

seja, analisar a interface existente entre ambos.  

O quadro que apresentamos na página seguinte, ilustra, de forma resumida, como se 

configura o nosso interesse de análise de ambos os fenômenos na sala de aula: 
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Interface entre os 

fenômenos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 01: Elementos fundamentais de análise dos fenômenos didáticos na sala de aula 

 
 
Traduzindo a proposta desse quadro, tomamos como teóricos fundamentais para a 

compreensão desses fenômenos, Brousseau (CD) e Chevallard (TD)3, pelo fato de 

serem aqueles que começaram a estudar sistematicamente o contrato e a transposição 

didática. Em seguida, colocamos os elementos que consideramos centrais para a análise 

de cada um dos fenômenos e, por fim, situamos a relação ao saber [do professor] como 

um aspecto fundamental que os permeia.  

                                                 
3 Uma vez que estaremos sempre nos referindo a esses fenômenos didáticos, utilisaremos, vez por outra, 
as abreviações CD – contrato didático – e TD – transposição didática. 

Transposição didática 
Yves Chevallard 

Contrato Didático 
Guy Brousseau 

Trajetória que cumpre o saber: 
comunidade científica – sala de aula 

Negociações entre professor e 
aluno na gestão do saber. 

Transformações, ‘deformações’ do saber 
para se tornar ensinável: texto de saber 
TDe – Noosfera  / Tdi - Professor 

Regras explícitas e implícitas. 
Ruptura e renegociação do 
contrato. 

Vigilância Epistemológica 
Divisão de responsabilidades e 
expectativas acerca do papel 
de um e de outro parceiro. 

Efeitos de Transposição? Efeitos de Contrato. 

 
Relação ao Saber do professor 
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O último elemento relativo ao contrato didático, apontado no quadro, diz respeito aos 

efeitos de contrato, discutidos por Brousseau e outros autores. Sugerimos aqui, bem 

como discutiremos ao longo do nosso estudo, a possibilidade de existência de certos 

efeitos de transposição, intimamente relacionados aos primeiros. 

A partir dos elementos contemplados nesse quadro, propomos um estudo que nos 

auxilie a refletir sobre as seguintes questões: 

 

(1) É a forma como o contrato didático é negociado, que diz de que maneira a 

transposição didática será realizada?  

(2) E, inversamente, a forma como a transposição didática é organizada, sugere que seja 

negociado um certo tipo de contrato?  

(3) As rupturas em relação ao contrato didático e sua renegociação têm implicação direta 

no fenômeno da transposição didática?  

(4) Além dos efeitos de contrato, existem efeitos de transposição, relacionados aos 

primeiros? 

(5) O que, na gestão de um saber, é exclusivo do contrato didático, o que é exclusivo da 

transposição didática e quais os elementos que só podem ser analisados e 

compreendidos se olharmos ambos os fenômenos de forma inter-relacionada? 

 
 
Todavia, falar desses fenômenos suscita a necessidade de discutir o próprio sistema 

didático, para que possamos compreender o caráter dinâmico e complexo dos 

fenômenos que aqui queremos abordar.  

Assim, no sentido de trazer os elementos teóricos fundamentais para a constituição do 

nosso estudo, no capítulo inicial (capítulo 1) nos ocuparemos da reflexão acerca do 

sistema didático e dos elementos que consideramos intrinsecamente relacionados a esse 

sistema. Os dois capítulos seguintes (capítulos 2 e 3) versarão sobre os fenômenos 

didáticos que pretendemos estudar: o contrato didático e a transposição didática, 

buscando situá-los, sobretudo, no ensino de matemática. O capítulo 4 abordará o saber 

por nós enfocado nesse estudo, numa perspectiva mais epistemológica: a Álgebra. No 
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capítulo 5, por sua vez, nos debruçaremos sobre o ensino de álgebra, particularmente a 

introdução à álgebra elementar, trazendo uma reflexão acerca do desenvolvimento do 

pensamento algébrico, bem como das dificuldades que aparecem quando os alunos são 

introduzidos nesse novo domínio, no âmbito da matemática escolar. Por fim, no capítulo 

6 discutiremos como a álgebra elementar aparece nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, no Brasil, e no livro didático adotado pelo professor-sujeito do nosso estudo. 

É importante ressaltar, ainda, que as discussões propostas em tais capítulos não se 

limitam apenas a uma revisão da literatura acerca dos temas abordados. Elas se 

configuram, na verdade, como uma interlocução entre as reflexões teóricas e dados de 

pesquisas e as nossas próprias reflexões, a partir desse estudo e da análise do arcabouço 

teórico advindo da literatura específica. Os capítulos referentes à álgebra (Capítulos 4, 5 

e 6), por exemplo, constituem o nosso olhar sobre o pólo do saber (em articulação com 

os tantos outros olhares existentes), uma vez que refletir sobre cada um dos pólos do 

triângulo das situações didáticas também é um dos objetivos desse estudo. É essa 

perspectiva dialógica que apresentaremos a partir de agora. 



CAPÍTULO 1 
 

O SISTEMA DIDÁTICO 
 

 
 

Um sistema didático se forma cada vez que algumas pessoas se 
deparam com uma questão cuja resposta não seja evidente e decidem 
fazer algo para resolvê-la. Nesse caso, as pessoas se transformam em 
estudantes da questão (...) Para realizar a tarefa problemática que têm 
nas mãos, os estudantes podem recorrer à ajuda de um coordenador de 
estudo (...), o professor (...) (Chevallard, Bosch & Gascón, 2001, 
p.195). 

 

 

1. A Organização do Sistema Didático 

 
O sistema didático, conforme já referimos, comporta três elementos que se configuram 

como partes constitutivas de uma relação dinâmica e complexa. Dois elementos 

‘humanos’ (como bem destaca Schubauer-Leoni, 1988b) da relação: O PROFESSOR E O 

ALUNO; e um elemento que não é ‘não-humano’, no sentido de que não é de ‘carne e 

osso’ (embora o consideremos uma produção humana) mas que determina, em larga 

escala, a forma como tais relações irão se estabelecer: o SABER. Esses três elementos 

constituem uma relação triangular, à qual Brousseau, como já mencionamos na 

introdução deste trabalho, referiu como “Triângulo das Situações Didáticas”.  

Essa proposta dos didatas, sobretudo da matemática, representa um avanço em relação 

ao que era enfocado pela Pedagogia e Psicologia da segunda metade do século XX. A 

preocupação e a análise do processo de ensino e aprendizagem versava, 

fundamentalmente, sobre a relação professor-aluno, e determinava a aprendizagem – ou 

não – do aluno, em função das questões que permeavam essa relação dual  ou, quando 

muito, no campo da Pedagogia, também a dimensão social (as políticas educacionais, 

por exemplo).  
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Vários teóricos contribuíram para essa visão, mas podemos citar, sobretudo, Jean Piaget 

(1896-1980) como um teórico que, no âmbito da psicologia, possibilitou que se 

lançasse o olhar sobre o processo de aprendizagem do ponto de vista do aluno que, 

como sujeito epistêmico, constrói o conhecimento. Os estudiosos que se basearam no 

referencial teórico de Piaget discutiram qual o papel do professor, na construção do 

conhecimento pelos alunos.  

Entretanto, a maioria deles, numa visão fortemente marcada por influências piagetianas, 

olham para o conhecimento como uma construção do aluno, mas não se debruçam 

sobre a natureza do saber a ser conhecido, as suas características e de que forma ele se 

relaciona com os outros elementos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem: o 

professor e o aluno. 

Ainda no domínio da Psicologia (mas já começando a fazer uma interface desta com a 

matemática), podemos citar Gérard Vergnaud (1990) como um teórico que abre espaço 

para a discussão psicológica acerca dos conteúdos do saber. Ele propõe que o ensino 

não pode ser entendido no sentido INTRANSITIVO. Todo ensino é o ENSINO DE um certo 

conteúdo de saber. E, assim, há relações que se estabelecem entre professor e aluno, 

para que os conteúdos sejam ensinados e aprendidos. 

Entretanto, essa visão que podemos chamar de ‘mais atual’ enseja uma nova posição 

para os ‘atores’ da relação didática. Chevallard (Chevallard, Bosch & Gascón, 2001) 

reflete que quando se considera o estudo de um determinado conteúdo de saber como o 

objetivo primeiro do processo didático, professor e aluno re-significam seus papéis. O 

professor deixa de ser aquele que exclusivamente ‘ensina’ e o aluno não é apenas, em 

suas palavras, um “mero sujeito de um processo de aprendizagem” (Chevallard, Bosch 

& Gascón, 2001, p. 201). Há uma menor rigidez em relação a esses papéis, pois ambos, 
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agora, são sujeitos participantes de um processo ativo e interativo de construção de 

significados. 

Brousseau (1990, 1998) discute que o ensino consiste em propor situações apropriadas 

para que o aluno se depare com os conhecimentos que devem, por ele mesmo, serem 

elaborados, e que devem funcionar ou serem modificados em função das exigências do 

meio, e não do desejo do próprio professor. E aponta, então, que existe uma diferença, 

por ele caracterizada como ‘incontornável’, entre atender as exigências do meio e 

atender os desejos do professor. O significado do conhecimento é completamente 

diferente em uma ou outra situação. Entendemos que tal ‘meio’, por ele aludido, está 

relacionado, em um determinado sentido, a um contexto didático e social que institui 

que certos conhecimentos são os conhecimentos válidos e que precisam ser apropriados 

num determinado tempo e contexto histórico. 

Considerando, então, a relação que se estabelece entre professor-aluno-saber, e 

refletindo sobre esse novo papel de cada um dos atores, remetemo-nos novamente ao 

“Triângulo das Situações Didáticas”. É interessante observar que sempre que é 

representado, ele aparece como um triângulo ‘eqüilátero’. O próprio desenho da figura 

e das relações que se estabelecem nessa triangulação, por nós apresentados em nosso 

capítulo introdutório, é de um triângulo desse tipo. Isto posto, podemos aqui levantar 

algumas questões que nos parecem relevantes para o curso do nosso estudo, e sobre a 

qual voltaremos a refletir em outros momentos: 

• A relação didática ‘ideal’ é eqüilátera?  

• A forma que o triângulo assume, ao longo dessa triangulação professor-aluno-

saber, muda? 

• Quanto mais ‘adequada’ a relação didática, mais esse triângulo tende a se tornar 

eqüilátero? 
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Acreditamos que não é fácil responder a essas questões, talvez até porque não haja 

respostas diretas e objetivas para elas. Podemos apenas traçar alguns elementos de 

reflexão que possam contribuir para elucidá-las mas, jamais respondê-las plenamente. 

Em primeiro lugar, não acreditamos que a relação didática ideal seja aquela em que 

todos os pólos estão sempre em equilíbrio. Pensamos que há, de fato, uma ‘tensão’ 

nesse triângulo, tensão essa natural e saudável a essa relação. Tal tensão seria 

determinada, no nosso entender, em função da gestão dos fenômenos didáticos, seria 

ela quem balizaria a negociação de significados em sala de aula, entre professor e 

aluno, referente ao saber que está em cena.  

Mas se tomarmos como princípio fundamental de análise o ‘lugar’ do professor e do 

aluno em relação ao saber, se refletirmos que esse lugar é diferente, sobretudo no início 

da relação didática, quando o ‘novo’ saber entra em cena (como discutiremos mais 

adiante e nos capítulos posteriores), podemos pensar que na medida em que a 

negociação vai sendo estabelecida, em que a dessimetria entre professor e aluno, em 

relação ao saber, vai sendo diminuída, ou seja, que o aluno vai se apropriando daquele 

saber, essa relação triangular tende a um equilíbrio, ainda que não seja estático. 

Tentando ser mais explícitos e nos apropriando de um conceito piagetiano, podemos 

dizer que a relação didática tende à ‘equilibração’, a um equilíbrio dinâmico, em ‘ação’.  

Piaget (1971a, 1973) propõe que quando os esquemas de pensamento que possuímos 

são suficientes para dar conta das situações com as quais nos deparamos, estamos em 

‘equilíbrio’, adaptados ao meio. No momento em que nos deparamos com uma situação 

nova, na qual os nossos esquemas não dão conta, institui-se um conflito cognitivo que, 

uma vez superado, dá origem a um novo equilíbrio, mais potente e sofisticado que o 

anterior. Tal equilíbrio se mantém até que um novo conflito se instaure, rompendo-o. 

Essa é, em resumo, a sua perspectiva de ‘Equilibração’.  
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E assim, tomando como base a perspectiva construtivista, e tentando articulá-la com a 

relação didática, podemos refletir que quando um novo saber entra em cena, novos 

conflitos vão sendo gerados, uma nova tensão entre os pólos do triângulo se manifesta, 

de forma que novos significados possam ser negociados, tendendo novamente à 

equilibração, a uma possível forma mais ‘eqüilátera’ do triângulo. Acreditamos que 

essa seria uma espécie de dialética inerente à relação didática. 

Tais reflexões não esgotam essa questão, nem pretendem trazer respostas absolutas, 

mas colocam em cena algumas discussões que não estão suficientemente tratadas na 

literatura, não porque não sejam importantes, mas pela complexidade inerente à análise 

dos fenômenos didáticos.  

Assim sendo, de forma a contribuir para esse debate, propomo-nos a analisar 

brevemente cada um dos três pólos da referida triangulação, para que possamos 

compreender como eles interagem entre si e se influenciam dinâmica e mutuamente.  

 
2. Os Pólos do Triângulo das Situações Didáticas  

 
2.1. O Saber4: 

Ao referirmo-nos ao pólo SABER, é necessário que o consideremos em sua 

complexidade. Embora ele seja o elemento não-humano (Schubauer-Leoni, 1988b) da 

relação, é um equívoco pensar que ele seja mais estático  do que os outros dois. O 

saber, segundo esta autora, precisa ser considerado sob três aspectos dinâmicos 

fundamentais: 

 
(1) A sua EPISTEMOLOGIA: qual a sua natureza, como ele se estrutura e organiza; 

(2) Os conteúdos de saber e a transposição didática pela qual eles passam ao longo do seu 

processo de ‘didatização’, de entrada no universo escolar; e 

                                                 
4 O aprofundamento da discussão acerca do SABER será realizado no capítulo 3, referente à transposição 
didática. Entretanto, pelo fato de estarmos, neste tópico, discutindo a organização do sistema didático, 
não poderíamos nos furtar de falar sobre essa questão. 
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(3) a RELAÇÃO AO SABER (rapport au savoir) do professor, na sua função de ensinante, e 

do aluno, na qualidade de aprendente de um saber que de início, se espera, seja ‘novo’ 

para ele, e que se torne ‘velho’ ao longo do processo. 

 
Os tópicos acima mencionados - sobretudo o segundo - nos conduzem à idéia de 

Transposição Didática. O capítulo 3 será dedicado ao estudo desse fenômeno, mas 

queremos aqui fazer uma breve referência a ele.  

Como discutido amplamente na literatura, o SABER que se institui em sala de aula, não 

aparece neste ambiente didático tal qual ele foi produzido na comunidade científica. Ele 

passa por um processo de deformação – no sentido de que lhe é dada uma ‘nova forma’ 

- enfim, de um processo de ‘didatização’ para que ele possa se transformar em um saber 

a ser ensinado.  

Nessa passagem, ele sofre dois grandes momentos de transformação: a ‘transposição 

didática (externa)’ que acontece na noosfera, onde são selecionados os saberes que 

entrarão no jogo didático; onde o saber científico ganha a ‘roupagem didática’, a partir 

de currículos e programas de ensino. 

O segundo momento de transformação é o que se entende por ‘transposição didática 

interna’ e essa é a que mais nos interessa, quando falamos na relação que se estabelece 

na sala de aula. Nesse segundo momento da transposição didática, não mais a ‘noosfera’ 

se institui como elemento central dessa transformação, mas sim, o próprio professor, 

considerando a sua relação com o saber e com o aluno. 

Isso remete à idéia de relação ao saber (rapport au savoir), que enfocaremos um mais 

adiante. Pode-se dizer que o professor, bem como o aluno, estabelecem uma dada 

relação com o saber que entra em cena no jogo didático, e que tal relação é, por um 

lado, reveladora, e por outro definidora, dos elementos ligados ao aprender ou não 

aprender  um dado conteúdo de saber.  
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Isto posto, para muitos dos pesquisadores em Didática da Matemática - sobretudo os de 

formação matemática - o saber configura-se como o motor, em essência, da relação 

didática. Nessa perspectiva, são as relações que ambos os parceiros estabelecem com o 

saber, bem como as rupturas em relação a este, que dinamizam o funcionamento 

dialético do triângulo em questão. Tais estudiosos vão mais além, discutindo, como nas 

palavras de Joannert (1994:206), que “na ausência da relação ao saber, não há relação 

didática”. 

Mas toda relação ao saber é também uma relação epistemológica. Ao falarmos que todo 

saber tem sua epistemologia, entendemos que esse é um elemento fundamental a ser 

considerado, quando analisamos a sua apropriação pelo aluno e o trabalho do professor 

em sala de aula, no sentido de organizar situações de ensino.  

Se tomarmos como exemplo a matemática, podemos refletir que aprender aritmética é 

diferente de aprender álgebra, por vários motivos, dentre eles, porque esses dois campos 

de saber são necessariamente diferentes, epistemologicamente diferentes, e conhecê-los 

– parafraseando Bachelard (1999) - implica em projetar sobre eles, além da luz 

[referente ao ato de conhecer], alguma sombra. 

Nesse sentido, Brousseau (1998) e Bachelard (1999) propõem importantes reflexões 

sobre os obstáculos epistemológicos. Não nos propomos, aqui, a aprofundar essa 

questão, uma vez que falar sobre obstáculos, por si só, já configuraria uma ‘tese’, 

tamanha complexidade do tema. Queremos apenas ressaltar que não estamos 

indiferentes a essa concepção, sobre a qual alguns pesquisadores se debruçam.  

Brousseau (1998) discute que a partir de Piaget e de Bachelard, passamos a entender 

que os erros dos alunos não são apenas efeitos de sua ignorância ou do ‘acaso’, como 

poderiam propor teorias mais behavioristas da aprendizagem. Os erros, segundo ele, 

podem ser constituídos em ‘obstáculos’. Brousseau dedicou-se fundamentalmente à 
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análise dos obstáculos didáticos. Mas para isso, ancorou sua reflexão também na 

discussão travada a partir da década de 30, por Gaston Bachelard, sobre os obstáculos 

epistemológicos.  

Bachellard (1999) propõe que não se pode, meramente, considerar o obstáculo 

epistemológico como algo ‘externo’ ao indivíduo. O próprio ato de conhecer, a 

experiência primeira por si, fazem com que eles apareçam. E isso porque, nas suas 

palavras: ‘o conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras’ (p.17). A 

partir desse obstáculo inerente à experiência primeira com o objeto de conhecimento, 

Bachellard propõe toda uma análise sobre o tema.  

Brousseau, por sua vez, reflete em que medida os obstáculos se revelam nos erros dos 

alunos. E que tais erros podem ser produzidos em função de toda uma sorte de 

elementos, que podem estar ligados, por exemplo, a questões didáticas ou a questões 

ontogenéticas (no sentido do desenvolvimento do aluno), dentre outras.  

Todavia, como mencionamos anteriormente, não temos a intenção de tratar, aqui, essas 

questões de natureza tão densa, mas apenas apontar que o que diz respeito à 

epistemologia e ao fato de como o saber é apropriado, precisa receber a atenção dos 

estudiosos da didática de uma disciplina científica. É possivelmente nesse sentido que 

Chevallard (1991) atenta para a importância da vigilância epistemológica, quando do 

processo de transposição didática. Essa questão será enfocada no capítulo 3. 

 

2.2. O Professor 

Se nos remetemos, agora, ao pólo PROFESSOR, há outros aspectos fundamentais que 

precisam ser considerados. Na gestão dos fenômenos didáticos, Brousseau (1996) diz 

que o professor é um ator. E, como tal, atua, a partir de um texto escrito, necessitando 

de liberdade para exercitar a sua criatividade, uma vez que, segundo esse autor, quando 
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o professor apenas ‘recita’, jamais comunica o que é essencial, em termos do saber que 

está em cena. 

Isso nos leva a refletir sobre a perspectiva sociointeracionista, que aponta a sala de aula 

como um ‘palco de negociação de significados’. O professor, nessa visão, seria um dos 

atores fundamentais nesse palco, pois caberia a ele ‘organizar a cena’, propor situações 

onde os significados fossem instituídos e negociados. 

Brousseau (1998) faz ainda uma importante reflexão acerca do trabalho do professor, na 

sala de aula. Ele pontua, inicialmente, que seu trabalho é, em certo sentido, o inverso do 

trabalho do cientista. Enquanto que este último despersonaliza e descontextualiza o 

saber5, o professor tem a função de recontextualizá-lo e personalizá-lo, simulando, na 

classe, uma micro-sociedade científica (p.49). 

Mas para ‘atuar’ na linha que propõe o sociointercionismo, de um lado, e Brousseau 

(1996) 6, do outro, é fundamental que pensemos como esse professor se insere no 

triângulo das situações didáticas. E, assim, como se relaciona com os outros dois pólos: 

o aluno e o saber. 

Um primeiro aspecto a se delinear, já abordado quando da discussão acerca do pólo 

saber, é aquele referente à relação ao saber do professor. Essa relação determina, em 

larga medida, de que forma ele organizará as situações de ensino a serem propostas, que 

postura ele assumirá perante os alunos; enfim, qual será o seu papel e de forma ele 

negociará o contrato didático, e que ‘cara’ ele vai dar ao saber, no processo de 

transposição didática. 

O segundo aspecto, que mantém uma relação estreita com o primeiro, e que 

mencionamos acima, diz respeito à gestão do tempo, que implica na consideração dos 

                                                 
5 Falaremos sobre isso no capítulo referente à Transposição Didática (Capítulo 3). 
6
 Brousseau sugere que o professor é um ator da Commedia dell’arte, porque cria e improvisa, em função 

da trama que está posta. 
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tempos que se delineiam na sala de aula, quando do estabelecimento de uma relação 

didática.  

No que se refere ao tempo, Chevallard (1986) propõe a existência do tempo didático, 

considerando duas dimensões temporais no sistema didático: tempo de ensino e tempo 

de aprendizagem. Estes tempos, segundo este autor, não são ‘uniformes’: o tempo de 

ensino é previamente estabelecido, em função dos programas e unidades curriculares. O 

tempo de aprendizagem, por seu turno, não pode ser previamente estabelecido e 

controlado, pois ele diz respeito ao aluno e, por isso mesmo, está sujeito às questões 

específicas e particularidades de cada um. Entretanto, essa visão de Chevallard, embora 

considere o aluno, não leva em conta o professor e a sua própria relação com o tempo.  

Assim, Câmara dos Santos (1997) incorpora a essa perspectiva a idéia de tempo do 

professor. Tal  idéia  remete  ao  gerenciamento  do  tempo pelo professor  como  

‘sujeito didático’, que está vinculado, em uma primeira instância, à sua relação ao saber 

e, de forma interdependente, ao seu relacionamento com os alunos. Nessa perspectiva, 

este autor (1995, 1997b) discute que o professor tende a dilatar ou a restringir o tempo 

em que um determinado saber permanece em cena no jogo didático, em função da sua 

relação com este.  

 
2.3. O Aluno: 

O terceiro pólo da relação didática, também representante de um pólo humano, é o 

ALUNO. Brousseau (1996) refere-se ao aluno como o sujeito cognitivo. Ele discute que a 

epistemologia genética de Piaget tem-nos fornecido elementos essenciais para 

compreender esse sujeito cognitivo, refletindo sobre seus conflitos, relativos  à 

construção de conhecimento, bem como, oferecendo uma reflexão consistente acerca 

dos ‘erros’ nesse processo construtivo.  
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Propõe ainda (Brousseau, 1998), em função da sua afiliação à obra piagetiana, que na 

sala de aula, o trabalho intelectual do aluno se assemelha à própria atividade científica. 

E, nesse sentido, não caberia ao aluno apenas memorizar regras e algoritmos para poder 

utilizá-los quando fosse posta uma determinada situação-problema, mas, sim, formular, 

provar, construir modelos, conceitos, teorias (p.49). 

Essa reflexão nos conduz a um ponto que consideramos relevante: a relação aluno-

saber. Diferentemente do que se espera do professor, o aluno, não possui – inicialmente 

– uma relação estreita ao saber do qual ele deve se apropriar. Pelo contrário, o fato dele 

ser introduzido em um processo de aprendizagem desse saber, essencialmente novo para 

ele, implica que sua aproximação em relação a ele é ainda inadequada (ou, pelo menos, 

espera-se isso). 

Chevallard (1991) discute essa questão abordando que no funcionamento didático, a 

progressão de um dado saber é efetuada a partir de uma contradição novo-antigo. Em 

um primeiro momento, o saber institui-se como o novo, aquilo que deve ser ensinado a 

um grupo de alunos que possui, ainda, uma aproximação incipiente em relação a ele. 

Por outro lado, os alunos saem dessa situação com a sua relação ao saber modificada. E 

aquele saber passa, então, a ser antigo. É nessa linha de análise - novo-antigo - que 

Chevallard (1991) discute a idéia de obsolescência interna do saber.  

Não queremos afirmar, com isto, que o aluno chega à sala de aula como uma tábula 

rasa, na mais autêntica visão empirista; mas que embora ele tenha idéias, hipóteses e 

conceitos prévios acerca daquele conhecimento, sua relação ao saber é ainda, vamos 

chamar aqui de: primária. Isso configura uma certa dessimetria entre professor e aluno. 

E isto, como era de se esperar, confere ao professor um poder indiscutível nessa relação 

didática. É ele quem vai iniciar o aluno, quem vai introduzi-lo no novo saber, quem vai, 

em última instância, tirá-lo de sua ignorância. Tal dessimetria também nos parece 
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fundamental na tensão que mencionamos existir na relação didática, quando refletimos 

sobre a possível forma eqüilátera do triângulo das situações didáticas. 

Claire Margolinas discute de forma pertinente o que abordamos agora:  

“No estágio didático inicial, o professor mantém uma relação 
privilegiada ao saber. Do ponto de vista da relação ao saber, há uma 
dessimetria que é constitutiva do sistema didático. Nós não dizemos 
que o aluno não detém alguma relação ao saber antes do ensino, mas 
simplesmente que no estágio inicial, esta relação é pouco ou não 
adequada.” (1993, p.228)7  

 

Desta forma, é no percurso de aprendizagem que o aluno vai estabelecendo uma relação 

mais próxima ao saber. Jonnaert (1994) propõe que, possivelmente, a função primeira 

de uma relação didática seja a de mudar a relação inicial do aluno ao saber, estreitando 

tal relação, a partir do processo de ensino-aprendizagem. 

É importante, ainda, no momento de concluirmos essa discussão, referirmos que tanto 

professor quanto aluno, como pólos humanos da relação didática, trazem consigo outro 

aspecto comum a ambos que, sabemos, interfere na forma como a relação didática se 

estrutura: a SUBJETIVIDADE.  Esse é um aspecto que não tencionamos abordar em 

detalhe, nem será o foco central do nosso trabalho, mas que acreditamos que não pode 

ser desprezado, uma vez que tem grande relevância para a compreensão da dialética 

professor-aluno-saber. Alguns trabalhos têm sido conduzidos no sentido de refletir 

sobre a questão da subjetividade do professor de matemática. Câmara dos Santos (1995, 

1997a) e Câmara dos Santos, Blanchard-Laville & Berdot (1997c), também trazem 

importantes contribuições que elucidam questões referentes à identificação de aspectos 

da subjetividade do professor, a partir do caminho da análise do seu discurso e da sua 

relação ao saber.  

                                                 
7 Todas as citações originalmente em inglês ou francês, que porventura apareçam nessa tese, foram por 

nós traduzidas, da forma mais fiel possível à idéia original. Por outro lado, aquelas que acreditamos que 
não possibilitam uma tradução adequada, serão mantidas no original. 
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Araújo Gomes (2005), por seu turno, reflete como se constitui a subjetividade do 

professor de matemática, a partir da análise de duas aulas ordinárias, de uma entrevista e 

da análise de recortes de aulas, em díades de professores. Ela reflete sobre os elementos 

que envolvem a escolha do ensino de matemática como profissão, a gestão dos saberes 

matemáticos na sala de aula e o que há de subjetivo no SER professor de matemática. 

Nesse sentido, acreditamos que a psicologia pode trazer um aporte fundamental. Brito 

Menezes & Câmara dos Santos (2005) propõem uma reflexão acerca do contrato 

didático como fenômeno que aponta para a interface entre a psicologia e a didática, na 

análise do que se institui na sala de aula. Schubauer-Leoni (1988b), por outro lado, 

discute essa questão, propondo que a psicologia, em sua interface com a didática, 

possibilita a análise da subjetividade e intersubjetividade dos parceiros da relação 

didática.  

Mas entendemos, também, que um dos principais aspectos que revelam elementos da 

subjetividade de ambos os ‘atores’ – professor e aluno – do processo de ensino-

aprendizagem é a RELAÇÃO AO SABER. Uma vez que a noção de relação ao saber – 

rapport au savoir - como o conceito é tratado originalmente em francês, tem sido 

bastante mencionada até aqui e por compreender a relevância desse conceito, faremos 

uma breve reflexão a esse respeito. 

 
3. Perspectivas teóricas acerca da noção de Relação ao Saber8 

 
No que concerne à noção de relação ao saber, Câmara dos Santos (1995), reflete que, 

segundo Beillerot9 tal expressão não existe na filosofia, nem tampouco na sociologia, e 

                                                 
8 A discussão, ora tratada, baseou-se, fundamentalmente, nas reflexões de Câmara dos Santos (1995). 
Colocamos algumas referências como nota de rodapé e não na parte de Referências bibliográficas pelo 
fato de que não tivemos acesso à leitura de tais artigos/livros. 
9 BEILLEROT, J. (1989) Le rapport au savoir: une notion en formation. In: BEILLEROT, J., BOULLET, A. 

BLANCHARD-LAVILLE, C. & MOSCONI, N. Savoir et Rapport au Savoir. Paris, Editions Universitaires. 
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que é introduzida por Chevallard10 no contexto da teoria das situações didáticas. Este 

autor ressalta, entretanto, que esse conceito não inaugura uma nova especialidade ou 

campo de investigação, mas, permite olhar para questões já trabalhadas, de forma a 

reformulá-las e re-significá-las.  

Ainda segundo Chevallard, falar da relação ao saber implica em falar, também, de 

instituições, uma vez que todo saber está ligado a, pelo menos, uma instituição. Isto 

posto, um determinado indivíduo (no nosso caso, o professor ou o aluno) ao relacionar-

se com um dado saber, relaciona-se, também, com a instituição ao qual ele está ligado. 

A partir do que é postulado aqui, pode-se falar em uma relação institucional ao saber11. 

Nesse sentido, no âmbito da didática, podemos identificar dois tipos de relação: a 

relação institucional do aluno ao saber, e a relação institucional do professor ao saber. 

Quando, por sua vez, institui-se uma relação didática específica, envolvendo professor, 

aluno e um saber específico, e regida por um contrato didático, pode-se falar, então, de 

uma relação oficial ao saber12, relação essa, de caráter temporário, uma vez que sempre 

haverá um novo saber em cena e um novo contrato regendo a relação triangular. 

Por fim, no momento em que um determinado sujeito, seja ele professor ou aluno, se 

relaciona diretamente com um saber específico, estabelece-se, então, um terceiro nível 

de análise da relação ao saber, que Chevallard (1988) chamou de relação pessoal ao 

saber13. Seria, então, este tipo de relação ao saber que revelaria as concepções, as 

competências, o ‘saber fazer’, as imagens mentais, dentre outros elementos, daquele 

sujeito que com ele se relaciona. 

                                                 
10

 CHEVALLARD, Y. (1988) Le concept de rapport au savoir – Rapport personel, rapport institutionnel, 
rapport officiel. In: Actes du séminaire de didactique des mathématiques. N° 108.  
Colocamos estas referências como nota de rodapé e não na parte de Referências bibliográficas pelo fato 
de que não tivemos acesso à leitura desses artigos. 
11 Rapport institutionnel au savoir. 
12

 Rapport officiel au savoir. 
13

 Rapport personnel au savoir. 
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Entretanto, considerando o enfoque de Chevallard, os elementos implícitos que 

permeiam a relação tanto do professor quanto do aluno ao saber, são postos de lado. Ele 

os analisa numa dimensão cognitiva e não reflete sobre a dimensão subjetiva, que 

podemos entender como sendo ‘invisível’ do ponto de vista de uma análise mais 

objetiva.  

O que é posto por esse autor como objetivo fundamental é que, na didática, a análise das 

relações institucionais e oficiais ao saber, dos parceiros, bem como a sua evolução, 

permite investigar a relação pessoal ao saber, e sua evolução, ou seja, aquilo que faz 

com que o aluno aprenda ou deixe de aprender.  

Charlot (2000), por sua vez, propõe a existência de uma relação social ao saber.14, que 

implicaria que além da dimensão individual (componente psicológico da relação), 

deveria ser considerada a dimensão social da relação ao saber (componente 

sociológico), uma vez que o indivíduo faz parte de um determinado grupo e contexto 

sociais. E, assim, abre caminho para a discussão de que a relação ao saber coloca em 

cena elementos de ordem inconsciente, dos desejos, das normas sociais, das 

identificações, etc.  

Adentrando ainda mais no aspecto psicológico e subjetivo, Beillerot (1989) nos sugere a 

existência de uma relação identitária ao saber15: a relação ao saber tem a ver com as 

diversas formas de prazer ou de sofrimento de cada parceiro (professor e aluno), em 

relação a um saber específico. Acreditamos que de todos os níveis e possibilidades de 

relação ao saber, esse é o que mais se aproxima da psicologia, como campo de 

investigação. 

 

                                                 
14

 Rapport social au savoir. 
15

 Rapport identitaire au savoir. 
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Entendemos, assim, que é importante que pensemos acerca da noção de relação ao 

saber, quando decidimos investigar os fenômenos didáticos. De que maneira o contrato 

didático é negociado quando tal ou qual saber entra em cena? Como um professor 

organiza situações de ensino, ancoradas em sua relação institucional, oficial, pessoal, 

social e identitária a um saber? O que o saber matemático, e em particular, algébrico, 

provoca no professor e no aluno, que se revela e pode ser identificado a partir da análise 

da sua relação a esse saber? 

Alguns desses aspectos serão por nós abordados, mas nossa perspectiva de reflexão, 

nesse estudo, estará bem próxima daquilo que Chevallard (1988) pontua, e que 

discutimos no início desse tópico: a relação ao saber será enfocada no contexto das 

situações didáticas criadas pelo professor, na negociação do contrato didático com os 

alunos, nos elementos de transposição didática interna identificados; e não como uma 

noção que nos interesse isoladamente, particularmente.  

Tomamos a liberdade de destacarmos um pouco mais essas questões, pelo fato de que 

queremos mostrar o quanto a didática da matemática, como área de investigação, abre 

espaço para múltiplos olhares: alguns complementares, outros interdependentes. Mas 

que esses olhares representam, em última análise, o ‘viés’ do pesquisador, a sua 

interpretação; e que a sua própria relação ao saber que ele está a investigar também 

permeará, sobremaneira, a sua análise. 

 

Após essa discussão mais geral sobre o sistema didático, os dois capítulos que se 

seguem se debruçarão sobre os fenômenos que se configuram como nosso objeto de 

investigação: o contrato didático e a transposição didática. 

 



CAPÍTULO 2 

CONTRATO DIDÁTICO 

 

 
Um contrato didático não se define, então, a priori, em uma análise 
simplista e externa das variáveis didáticas. Ao contrário, ele exige de 
cada dos pares a elaboração de uma zona de encontro entre eles; (...) 
a fim de criar um espaço de diálogo. (Jonnaert, 1994, p.217). 

 

Neste capítulo nos propomos a discutir o Contrato Didático. Essa noção foi estudada e 

teorizada, inicialmente, por Guy Brousseau e retomada em inúmeros outros estudos e 

reflexões teóricas, por pesquisadores que compreenderam a sua relevância, bem como 

sua densidade teórica. Mas, um primeiro ponto que queremos aqui destacar  é que 

quando temos acesso a alguns dos escritos fundamentais de Brousseau sobre o contrato 

didático (Brousseau, 1986, 1990, 1998), não encontramos, de partida, uma definição 

explícita e única do que seja contrato didático. Tal construção vai sendo feita 

paulatinamente, a partir da reflexão desse autor sobre o saber (e seus aspectos de 

contextualização e descontextualização), o papel do professor e do aluno, a noção de 

ensino e de aprendizagem, dentre outras noções por ele abordadas.  

Num primeiro momento, Brousseau (1986:50) propõe que o contrato didático é a “regra 

do jogo e a estratégia da situação didática”. E acrescenta que a evolução das situações 

didáticas modifica o contrato, possibilitando, assim, a criação de novas situações. Em 

outro momento Brousseau (1986) introduz a idéia de que há expectativas e papéis a 

serem cumpridos por um e outro parceiro, no que ele chamou de jogo didático. É nesse 

sentido que apontamos para a construção paulatina desse conceito, no contexto de sua 

obra.  

Assim, devido à complexa rede de noções que estão ligadas ao fenômeno do contrato 

didático, bem como em função da própria complexidade desse conceito, buscamos 
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outros autores, além de Brousseau, que, tanto procuram elucidar os aspectos por esse 

autor teorizados, quanto trazer suas próprias contribuições a essa reflexão. Nesse 

contexto, elegemos um caminho a ser percorrido, que vai desde a reflexão da idéia do 

que é um contrato, passando pela análise do contrato didático propriamente dito, até a 

discussão de alguns estudos que enfocam esse fenômeno didático.  

 

1.  Por Que a Idéia de Contrato? 

Uma primeira questão que podemos aqui abordar é justamente o porquê da idéia de 

Contrato Didático, qual a sua natureza, em que ele se aproxima e se distancia da 

concepção usual do que seja um contrato. 

Jonnaert (1994) discute que um contrato é uma convenção entre uma ou mais pessoas, 

com vistas a uma negociação. Negociação esta que implica na aceitação de certos papéis 

e obrigações a cumprir por cada uma das partes envolvidas e, inclusive, a possibilidade 

de punição no momento em que uma das partes não honra as regras propostas no 

documento. 

Isto posto, este autor analisa que o contrato é um acordo entre parceiros, e que as 

cláusulas do mesmo necessitam ser explicitadas da forma mais clara e precisa possível. 

No senso estrito, um contrato organiza e rege os papéis de cada indivíduo, e, como 

discute Joannert (1994, p.203): “trata-se de um sistema fechado e imutável: as regras 

não podem ser modificadas no curso da execução do contrato”. 

Se considerarmos o ambiente escolar, entendemos que tal ambiente é, por excelência, 

contratual; pois podemos falar de um contrato entre a escola e a sociedade. Chevallard 

(Chevallard, Bosch & Gascón, 2001) discute que no contexto escolar existem certas 

modalidades de contrato, dentre as quais, uma modalidade que ele chamou de contrato 

escolar. Tal contrato, freqüentemente explicitado e, em parte, constituído por regras 
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escritas, regula a relação aluno-escola. Para este autor, esta seria a forma mais explícita 

de contrato, no ambiente escolar, diferentemente, sobretudo, da noção de contrato 

didático, que abordaremos mais detalhadamente adiante. 

Jonnaert (1994), por sua vez, compartilha dessa idéia, analisando que cada instituição de 

ensino propõe toda uma organização, no sentido de estabelecer horários, programas, 

infraestrutura, objetivando a obtenção do diploma pelo aluno, e que são traduzidos, 

muitas vezes, em papéis a serem assinados pelas partes: contratante e contratado. 

Entretanto, na medida em que começamos a penetrar na esfera da sala de aula, tal 

organização contratual muda de feição, tornando-se mais implícita e constituindo o que 

se pode chamar de contrato didático, que é, nas palavras de Chevallard (Chevallard, 

Bosch & Gascón, 2001,p.206), a “pedra de toque de toda a organização escolar”. 

Entendemos, assim, que a concepção usual de contrato não traduz de forma plena a 

relação que se estabelece entre professor e aluno, com vistas à apropriação do saber 

escolar, no contexto da sala de aula. 

Schubauer-Leoni (1988a) discute que a noção de Contrato Didático vem da idéia de 

Contrato Social, que se caracteriza pela entrada do indivíduo no mundo social, num 

processo de transição, como vai propor Jean Jacques Rousseau, do ‘estado natural’ para 

o ‘estado social’   (Reali, 1990), onde ele terá de obedecer a regras sociais. Rousseau 

entende o caráter da negociação como algo próprio a qualquer relação interpessoal.  

Pais (2001), por sua vez, reflete que além dessa primeira idéia, a noção de Contrato 

Pedagógico, proposta por Filloux (1974)16 também influenciou Brousseau, na sua 

teorização. Na abordagem de Filloux é destacada uma certa superioridade hierárquica do 

professor, que, via de regra, é acatada em sala de aula, e que gera uma assimetria entre 

professor e alunos: o professor ocupa uma posição de superioridade e de poder, enquanto 

                                                 
16

 FILLOUX, J. (1974). Du Contrat Pedagogique. Paris: Dunod.  
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que o aluno é colocado numa posição de inferioridade. Nesse sentido, no ambiente 

escolar, o contrato pedagógico reproduziria as relações sociais de poder, de dominantes e 

dominados. 

De fato, ambas as noções de contrato parecem permear o que Brousseau propôs sobre o 

contrato didático. Primeiro, a noção de ‘negociação’, já postulada por Rousseau. 

Segundo, a idéia das expectativas e papéis de cada parceiro, e inclusive de jogo de 

poder, que Filloux discute também pode ser observada. A partir de Brousseau, podemos 

tentar definir o contrato didático (1986, p.51) como sendo:  

 
“Uma relação que determina - explicitamente por uma pequena 
parte, mas sobretudo implicitamente - aquilo que cada parceiro, o 
professor e o aluno, tem a responsabilidade de gerir, e então ele se 
tornará responsável, e então, ele será de uma maneira ou de outra, 
responsável diante do outro [parceiro]. Esse sistema de obrigações 
recíprocas assemelha-se a um contrato. O que nos interessa é o 
contrato didático, quer dizer, a parte do contrato que é específica ao 
conteúdo: o conhecimento matemático visado.”   

 
Ainda segundo esse autor, é nesse sentido que podemos compreender as obrigações 

recíprocas dos parceiros didáticos, bem como compreender as rupturas de contrato. Um 

elemento fundamental a ser considerado, quando tomamos em conta tal relação, é que 

ela acontece em um contexto onde há uma intencionalidade de ensino. Ou seja, o 

professor, na qualidade de um dos parceiros da relação didática quer, intencionalmente, 

ensinar algo ao outro parceiro: o aluno. Para isto, é necessário que sejam criadas 

situações de ensino, envolvendo os três pólos fundamentais da relação ternária: o 

professor, o aluno e o saber.   

Brousseau (1986) ainda reflete que o professor tem a intenção de criar situações que 

sejam significativas e suficientes para a apropriação do conhecimento pelo aluno, e que, 

mais além, ele deve reconhecer tal apropriação, quando esta ocorrer.  
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2. Aprofundando o Conceito de Contrato Didático 

 
A partir da discussão que vem sendo proposta até agora, podemos sintetizar a idéia de 

Contrato Didático como resultante das relações entre o professor e o aluno (ou grupo de 

alunos), relações essas que objetivam o ensino e a apropriação de um dado saber. Tal 

contrato implica não apenas em cada parceiro olhar para si próprio e para o seu papel 

nessa interação, mas, necessariamente, estabelece que expectativas um tem em relação 

ao outro, quais as responsabilidades de cada um na gestão do saber. 

Todavia, embora se considere as expectativas de cada parceiro, a entrada no contrato 

didático, na visão de Brousseau e outros pesquisadores, dá-se pelo pólo do SABER. Ou 

seja, essa relação [contratual] é mediatizada pelo saber específico que está em jogo. 

Nesse quadro teórico, podemos, então, falar em um caráter mais fechado do contrato. 

Schubauer-Leoni (1988b), por sua vez, que tem uma forte influência da psicologia na 

sua reflexão, propõe uma análise psicossocial do contrato didático. Em tal análise, ela 

enfatiza o caráter intra e intersubjetivo da relação didática, entendendo o subjetivo como 

aquilo que diz respeito aos sujeitos, elementos humanos do sistema didático. Nessa 

linha de pensamento, ela discute que os indivíduos entram na relação didática com os 

‘hábitos’ construídos a partir de outros contratos que já vivenciaram.   

Esses hábitos, ainda segundo esta autora, constituem certas disposições duráveis e 

talvez possamos pensar que são tais disposições que estão na base das expectativas e da 

adaptação ao contrato, bem como, igualmente, à sua inadaptação. Nessa dimensão 

complexa e dinâmica que envolve essa noção, Jonnaert (1994, p.206) propõe que há três 

elementos essenciais a serem considerados: 

(1) A idéia de divisão de responsabilidades, onde a relação didática não aparece mais sob o 

controle exclusivo do professor e o aluno deve cumprir o seu papel na mesma. Donde, a 

filosofia do contrato didático seria, então, “definir uma divisão de poder”. 
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(2) A consideração do implícito: a relação funciona mais a partir do não-dito, do que das 

regras enunciadas (embora não se possa desconsiderar o que é explicitado). 

(3) A relação assimétrica do professor e do aluno ao saber (como foi discutido no capítulo 

1). 

 

Ainda segundo esse autor, o jogo do contrato didático é um jogo paradoxal, entre 

opostos: implícito/explícito; unilateral/negociável; espontâneo/imposto; interno/externo. 

E, dessa forma, ele cria e amplia os espaços de diálogo na sala de aula, estabelecendo 

um equilíbrio entre esses pólos contraditórios. Partindo da idéia de ‘contradição’ 

postulada por Joannert, podemos pensar que o contrato didático é regido, também, por 

uma certa ‘dialética’ a ele inerente. 

É importante ressaltar, como discutem todos aqueles que se interessam por essa noção, 

que as regras negociáveis numa relação contratual, embora possam ser duradouras, não 

são absolutamente estáveis e perenes. Ao longo do processo de ensino e aprendizagem, 

umas são abandonadas e outras são geradas. Isso implica dizer que o contrato didático 

passa por um processo contínuo de negociação e renegociação; e que a cada novo saber 

ou novo grupo de alunos em jogo, um novo contrato se estabelece. 

Outro elemento importante a ser considerado, quando do estudo do contrato didático, e 

que, em certa medida, já refletimos, é que embora este seja caracterizado pela relação 

ternária que envolve professor, aluno e saber, essa relação não é simétrica, especular. 

Professor e aluno, como pólos humanos da relação, não representam um o espelho do 

outro (e eis porque as expectativas de um em relação ao outro são diversas).  

O saber, conforme já discutido, tem significações diferentes, dependendo do lugar a 

partir do qual ele é olhado. Do ponto de vista do professor, o saber é visto como objeto 

de ensino e este [professor] assume o papel de ensiná-lo ao aluno. Para o aluno, por sua 

vez, o saber ocupa o lugar do novo, do objeto a ser aprendido e, mais ainda, ele 

necessitará dar provas de que aprendeu. 
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Professor e aluno também olham, um para o outro, de forma diferente. Eles se 

reconhecem mutuamente e aceitam os direitos e as obrigações que o lugar que cada um 

ocupa pressupõe realizar. Enfim, eles se sabem os interlocutores legítimos a jogar o 

jogo didático.  

Aqui novamente retomamos a reflexão acerca do poder do professor, já pontuado por 

Pais (2001), quando da referência a Filloux (1974). O professor tem, perante o aluno, o 

poder do conhecimento, é ele quem conhece aquele novo saber, do qual o aluno precisa 

se apropriar. Assim, o professor incorpora o papel de autoridade na relação. 

Mas a idéia de contrato é tão complexa, que os teóricos que investigam esse fenômeno 

entendem que há outras modalidades de contrato (como já mencionamos). Assim, 

pretendemos agora abordar tais modalidades, buscando relacioná-las com o Contrato 

Didático17. 

 
3. Tipos de Contrato18

  

3.1. Contrato Pedagógico: 

 
Quando se fala na relação que se estabelece em sala de aula entre professor e aluno 

entende-se que essa relação não acontece, exclusivamente, em função de um saber que 

esteja em jogo. Isto posto, é possível se falar na existência de um nível de relação entre 

professor e aluno, que não envolve, necessariamente, o saber. A este tipo de relação, os 

estudiosos da Didática da matemática chamaram de contrato pedagógico. De uma certa 

forma, a noção proposta por Filloux (1974) acerca desse tipo de contrato permanece 

considerada, mas outros elementos são também considerados. 

                                                 
17 Uma vez que já foi abordada, no início desse capítulo, a noção de Contrato Escolar, reservam-nos a 
falar, agora, das modalidades de contrato ainda não discutidas mais detalhadamente. 
18 Embora neste estudo enfoquemos sobretudo o contrato didático, acreditamos que é importante falar 
das outras modalidades de contrato neste capítulo, que pretende fazer uma revisão de literatura sólida 
sobre o tema. 
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Chevalier & Briand (1995) discutem que a natureza desse tipo de contrato não está 

ligada a uma disciplina específica, mas que implica nas regras que se estabelecem, mais 

em função dos professores do que dos alunos. Estes últimos devem se adaptar ao seu 

diferente funcionamento, de um professor a outro, de um ano a outro.  

Esse contrato é em parte explicitado, mas também tem um caráter implícito. A ele 

subjaz a concepção que um professor tem do que é ensinar e do que é aprender. E aqui, 

ensinar e aprender no sentido intransitivo: não se refere a ensinar e aprender aquele 

saber específico (como no contrato didático), mas ensinar e aprender no sentido lato.  

Talvez possamos refletir que relação ao saber, tão importante de ser considerada 

quando da análise do contrato didático, no contrato pedagógico não apareça, em 

princípio, como uma relação fundamental. Aqui entra em jogo, fortemente, os aspectos 

ligados à subjetividade do professor e do aluno, tão importante de ser considerada, 

quando falamos dos pólos humanos da relação didática.  

Chevallard (2001, p.205) também reflete sobre esse tipo de contrato e propõe que a 

passagem do contrato pedagógico para o didático se dá quando a relação entre dois (o 

professor e o aluno) passa a ser uma relação entre três: o professor, o aluno e o saber, 

tendo o professor o papel de coordenador do estudo desse saber. 

 

3.2. Contrato Experimental: 

Mas ainda há outra modalidade de contrato que podemos apontar, e que foi discutida 

por Schubauer-Leoni (Schubauer-Leoni e Grossen, 1993): o contrato experimental. Esta 

modalidade de contrato regula a situação na qual se encontram experimentador e 

sujeito, interagindo em uma tarefa experimental. Nela, o examinador não tenciona 

ensinar um conteúdo curricular ao aluno. Mesmo nas situações experimentais realizadas 

em sala de aula, a posição que o aluno ocupa não é a de quem aprende, nem tampouco a 
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posição do pesquisador é a de quem ensina, pois o contrato experimental está associado 

à pesquisa científica. 

As interações verbais que se estabelecem têm como ponto de vista a realização de uma 

tarefa experimental. Na análise psicológica, por exemplo, esses autores enfocam que o 

interesse do experimentador está centrado no funcionamento cognitivo do aluno, não 

havendo, dessa forma, um interesse didático.  

Podemos exemplificar essa idéia, remetendo-nos às tarefas piagetianas, que visavam 

compreender a atividade cognitiva, relacionadas à construção de uma estrutura 

operatória, e não objetivavam ensinar algo aos sujeitos. O próprio Piaget dizia não ser 

possível ensinar uma estrutura operatória a uma criança. E por isso o seu interesse era 

epistemológico e não, didático.  

É interessante referir que Schubauer-Leoni (e também Perret-Clermont) começou os 

seus estudos, acerca dos fenômenos que envolvem a relação professor aluno e a relação 

entre pares, a partir da análise crítica das tarefas piagetianas, como, por exemplo, a 

tarefa de conservação de quantidades. 

Sendo assim, a razão de observar os alunos na sala de aula, numa situação experimental, 

não tem como objetivo primeiro contribuir para a teoria das situações didáticas mas, 

fundamentalmente, para compreender a natureza e desenvolvimento do seu pensamento.  

Enquanto que no contrato didático o lugar do conhecimento é o do ensino (e da 

aprendizagem), no contrato experimental o lugar do conhecimento é o da investigação 

científica. Mudando o lugar do conhecimento, para ambos os tipos de contrato, mudam 

o lugar do professor/experimentador e do aluno/sujeito. Essa questão é ilustrada pelas 

duas figuras a seguir, propostas por Schubauer-Leoni (1986, pp.140-143). 
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Figura 02: Três pólos da relação didática 

 

 

Figura 03: Três pólos da relação experimental 

 

Uma vez que o cerne das questões que são postas para ambas as situações é diferente, 

entendemos que a natureza desses dois tipos de contrato é diversa. Entretanto, podemos 

dizer que elas guardam semelhanças no seu bojo, uma vez que há uma relação triangular 

nos dois casos. Há alguém que possui uma estreita relação ao saber e um outro alguém 

que guarda uma relação mais primária com este. 

 

4.  Um Olhar Sobre o Contrato Didático a Partir dos Parceiros da Relação 

 
4.1. O Contrato Didático do ponto de vista do professor: a noção de Contrato 

Diferencial 
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Como referimos anteriormente, não há uma forma única de olhar o contrato didático. 

Para que possamos analisá-lo do ponto de vista do professor, precisamos estabelecer 

algumas questões fundamentais (algumas delas já discutidas ao longo desse capítulo): 

(a) Qual o saber que está em cena e a relação do professor com esse saber? 

(b) Quem são os alunos com os quais o professor irá interagir (série, escola, classe 

social)? 

(c) Quais as concepções desse professor acerca do que é ensinar e aprender, e 

acerca do seu papel e dos alunos? 

(d) Quais as experiências trazidas de outros contratos já vivenciadas por esse 

professor? 

 

Responder a essas questões não é tarefa fácil para quem deseja se ocupar da análise 

desse fenômeno didático a partir do professor, mas alguns estudos têm apontado 

resultados interessantes. Schubauer-Leoni (1987,1988a) propõe a existência de um 

contrato diferencial do professor em relação aos alunos. Em suas pesquisas sobre o 

tema, ela observou que o professor não estabelece o contrato da mesma forma com cada 

grupo de alunos ou, mais ainda, com cada aluno de um mesmo grupo. A maneira como 

este contrato se delineia está intimamente relacionada às representações que o professor 

constrói de seus alunos. 

As pesquisas, nessa linha de discussão, têm mostrado que o professor, de certa forma, 

‘elege’ determinados alunos que ele supõe que terão sucesso, e em detrimento disso, 

aqueles que ele supõe que são fadados ao fracasso. Percebemos, em situações como 

essa, claramente os efeitos de contrato (a ser discutido mais adiante). O professor, em 

geral, está mais disponível para aquele aluno ‘eleito’, com o qual ele estabelece um 

contrato permeado por expectativas positivas: que o aluno é estudioso, tem bom nível 

intelectual, que tem capacidade de acompanhar os assuntos a serem trabalhados, que 

responde corretamente aos exercícios e trabalhos propostos. Nesse sentido, a relação 
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professor-aluno firma-se em um alicerce de parceria, de múltiplas interações, de 

confiança; e assim promove no aluno uma relação positiva com o professor, com a 

disciplina e com a própria aprendizagem, em última instância. 

Por outro lado, há alunos com os quais o contrato se estabelece de forma bastante 

diferente da acima aludida. As expectativas que os professores têm em relação a eles é a 

de que serão alunos fadados ao fracasso na disciplina, que têm um nível intelectual 

aquém do que se espera e, por isso mesmo, têm dificuldade de aprender, de realizar de 

forma satisfatória as tarefas propostas. Nesse caso, não se estabelece uma relação de 

parceria, de cumplicidade, mas, ao contrário, uma relação calcada em expectativas 

negativas, em descrédito na potencialidade do aluno. 

Não há como discutir a questão do contrato diferencial sem refletir acerca dos aspectos 

da subjetividade de ambos os parceiros da relação. Algumas pesquisas  (muitas na área 

de psicologia da educação matemática) têm sido conduzidas, no sentido de analisar a 

subjetividade do professor (ver Araújo, 2005), e de que forma ela se circunscreve no 

processo de ensino-aprendizagem. Outras abordam a relação entre a auto-estima e o 

autoconceito do aluno e o seu desempenho escolar (Hazin e Da Rocha Falcão, 2001), 

inferindo que a aprendizagem de determinado saber está relacionada, em parte, à 

construção de um autoconceito positivo pelo próprio aluno. E, por outro lado, o 

professor assume um papel essencial nessa construção. Enfim, a psicologia e 

psicanálise, podem trazer subsídios relevantes para tal análise. 

 

A questão que ora abordamos, embora enfocada de um ponto de vista teórico, é um dos 

aspectos que mais aparece no discurso do professor e do aluno, quando da realização de 

pesquisas e de programas de formação continuada. Professores que trabalham na 

periferia, em escolas públicas, e nas escolas particulares de grandes centros urbanos, 
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verbalizam a diferença em relação à aprendizagem de ambos os grupos e muitos deles 

estão conscientes de que não assumem uma mesma postura em ambas as realidades. Os 

alunos, por sua vez, também fazem relatos acerca dessas diferenças de contrato que se 

estabelece na sala de aula. Facilmente eles identificam o colega de sala ‘escolhido’ pelo 

professor, aquele que o professor sempre chama ao quadro para resolver problemas, 

aquele que sempre recebe os elogios e incentivos, etc. 

Mas para compreender melhor essa dinâmica, é fundamental que possamos refletir 

sobre o contrato didático a partir do olhar do aluno. No tópico seguinte pretendemos nos 

debruçar um pouco sobre essa questão. 

 

4.2. O Contrato Didático do ponto de vista do aluno 

 
Uma pergunta desencadeadora dessa reflexão, proposta por Schubauer-Leoni (1988a, 

p.62) é: “como os alunos vivem esta tripolaridade relacional [professor-aluno-saber]?”  

Para responder a essa questão, ela propôs um estudo, onde um grupo de alunos assume 

o lugar do professor (“petits maîtres” de 11-12 anos) e propõem tarefas escolares para 

crianças de 7-8 anos.  

Esta autora observa, neste estudo, que no lugar de assumir uma postura daquele que 

‘concebe questões’ [concepteurs de questions] para os alunos, os ‘pequenos 

professores’ funcionam como aqueles que ‘dão as respostas’ [donneur de réponses]. 

Dessa maneira, colocam-se no lugar de detentores do saber, ressaltando a dessimetria 

entre o professor e o aluno, no jogo didático. E tal dessimetria se dá pelo fato de que se 

concebe que o professor sabe algo que os alunos não sabem ainda. E isto, como já 

discutimos, deixa o professor no lugar – utilizando-nos de uma expressão psicanalítica – 

do “suposto saber”. Dessa forma, Shubauer-Leoni ressalta que o saber constitui um 

fator central nesses respectivos posicionamentos e dessimetria entre professor e aluno. 
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Ainda no estudo que mencionamos acima, a pesquisadora encontra elementos que 

reafirmam a idéia de contrato diferencial, que abordamos no tópico anterior, quando os 

alunos assumem o papel de ‘pequenos professores’. Na proposição de tarefas para os 

seus ‘alunos’, eles estabelecem tarefas difíceis (tâche “dure”, segundo sua própria 

expressão) para alunos mais fracos e tarefas mais simples para os alunos supostamente 

mais fortes. E isso legitima a representação que se tem de que os alunos fracos não 

obtêm sucesso na resolução de tarefas escolares. 

 
5. A Idéia de Efeitos de Contrato 

 
Uma vez que o contrato didático envolve elementos humanos (professor e aluno) e que 

esses elementos trazem consigo toda sua subjetividade, bem como envolve também 

experiências vividas em outros contratos, entendemos que há certos efeitos que podem 

ser produzidos a partir do estabelecimento do contrato didático. Esses efeitos culminam 

por criar situações que podem dificultar o processo de ensino-aprendizagem, e são 

aspectos de extrema relevância a serem observados, quando do estudo desse fenômeno 

didático.  

Quando recorremos ao aporte teórico de Brousseau (1986, 1988), percebemos que, de 

início, ele fala desses efeitos ligados aos fenômenos didáticos, mas não os propõe 

diretamente relacionados ao contrato didático. Pais (2001), num dos únicos livros no 

Brasil que aborda com maior profundidade a Didática da Matemática a partir da 

influência francesa19, situa a discussão do que ele chamou de ‘efeitos didáticos’ em um 

capítulo à parte daquele dedicado ao contrato didático. Mas talvez pelo fato de que o 

contrato didático seja o principal elemento regulador da relação didática, esses efeitos 

terminam por ser tratados na literatura como ‘efeitos de contrato’.  

                                                 
19 Podemos referir, também, Machado e outros (1999). 
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O que aqui, de partida, queremos pontuar, e que depois retomaremos, quando da análise 

do estudo que realizamos em sala de aula (capítulo 8), é que talvez falar sobre ‘efeitos 

didáticos’ seja uma forma mais adequada de tratar tais efeitos, uma vez que, como 

refletiremos na nossa análise de dados, alguns deles nos parecem intimamente 

relacionados à transposição didática e não apenas ao contrato didático. Mas uma vez 

que aqui a nossa proposta é a de trazer o referencial teórico acerca desse tema, 

apresentaremos a discussão sobre os efeitos de contrato, travada até então. 

Na literatura, os autores sempre referem, ao introduzir esse tema, o problema A IDADE 

DO CAPITÃO. Começaremos, também, na mesma direção, a partir da discussão proposta 

por Henry (1991).   

 

“EM UM BARCO EXISTEM 26 CARNEIROS E 10 CABRAS. QUAL É A IDADE DO CAPITÃO”? 

 

Esse problema parte de uma experiência que se tornou famosa no IREM de Grenoble.  

Ele foi proposto para 97 alunos de séries correspondentes às nossas 1as e  2 as  séries (CE-

1 e CE-2) e é o título de um livro de Stella Baruk20. Nele, a autora discute como o 

ensino de matemática transforma os alunos em “autômatos”21. Do total de alunos 

entrevistados, 76 encontraram a idade do capitão realizando operações aritméticas com 

os números do enunciado. E se essa experiência foi realizada na França, acreditamos 

que no Brasil encontraríamos resultados semelhantes. É comum o estabelecimento de 

um tipo de contrato didático em matemática, que traz como idéia subjacente à resolução 

de problemas aritméticos a de que os números que aparecem nos problemas são aqueles 

                                                 
20 BARUK, S. (1985). L’âge du capitaine. Paris: Eds. Seuil.  
21 A palavra “automaths” permite fazer um trocadilho interessante: uma vez que MATHS se refere à 
matemática, “automaths”, pode nos dar a idéia de pessoas automatizadas, por um lado, e por outro  
pode levar à idéia de uma “matemática automática”. 
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que, uma vez utilizada uma das operações fundamentais (ou a combinação de mais de 

uma delas), será possível encontrar a resposta do problema.  

Figueiredo (1985) discute que os professores terminam por estabelecer, em seu contrato 

com os alunos, a idéia de que todo problema de matemática traz palavras-chave, e que 

os alunos podem até desprezar o problema como um todo e se fixar apenas em tais 

palavras: ganhou, perdeu, achou, comprou, dividiu, etc., que sinalizarão a operação que 

deve ser realizada com os números envolvidos no problema. Desta forma, um problema 

que enuncia que o ‘personagem’ nele envolvido tinha uma determinada quantidade 

inicial e ganhou uma nova quantidade, implicaria na realização de uma adição.  

Essa idéia pode gerar um equívoco, uma vez que nem sempre as palavras-chave 

conduzirão à operação correta. Isso pode ser ilustrado a partir do seguinte problema 

matemático (cuja estrutura é bastante comum e fácil de ser encontrada em livros e listas 

de problemas sugeridas pelos professores): “João tinha dezoito (18) bolas de gude. Ele 

tinha seis (6) bolas a mais do que Pedro. Quantas bolas de gude Pedro tinha”? 

Considerando a palavra chave - A MAIS - muitos alunos resolveriam somando 18 e 6, 

sem considerar que a resposta encontrada seria absurda, diante do que enuncia o 

problema. 

Na mesma linha de reflexão acerca da resolução de problemas matemáticos, Michel 

Henry (1991, p.45) discute a existência de algumas regras que Chevallard (1988)22 

considera implícitas aos contratos didáticos estabelecidos entre professores e alunos de 

matemática, no ensino fundamental. Se tais regras, por ele apontadas, foram descritas 

considerando o sistema francês de ensino, percebemos que elas se encaixam também no 

modelo de ensino de matemática no Brasil, conforme pode ser observado a seguir: 

                                                 
22 CHEVALLARD, Y. (1988). Sur l’analyse didactique: deux études sur les notions de contrat e de 

situation. Publication de l’IREM d’Aix Marseille, 14. 
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• Em matemática, um problema se resolve fazendo operações. A tarefa consiste em 

encontrar a “boa” [aspas nossas] operação e de realizá-la sem erro. Pelo uso de 

algumas palavras, o enunciado admite adivinhar a operação a ser feita. 

• As questões colocadas não têm, em geral, nada a ver com a realidade cotidiana, mesmo 

se elas dão essa impressão, por meio de uma arrumação astuciosa. De fato, elas servem 

somente para verificar se os alunos compreenderam o assunto. 

• Para resolver um problema, é necessário encontrar os dados no enunciado. Todos os 

dados necessários devem estar no enunciado, que não deve conter dados supérfluos. 

• Os números são simples e as soluções também devem ser, senão é bem possível que se 

esteja enganado. 

• De qualquer forma, existe sempre uma resposta á uma questão matemática, e o 

professor a conhece. Deve-se então, sempre, dar uma resposta, que será eventualmente, 

corrigida. 

 

A essas regras, discutidas por Henry (1991), poderíamos acrescentar mais uma, 

explicitamente presente (no Brasil) no ensino de disciplinas que envolvem cálculos, 

como matemática, física e química: todo problema pode trazer ‘pistas falsas’, que 

podem conduzir ao erro ou à proposição de respostas absurdas, o aluno que busca no 

enunciado as pistas relevantes para resolver o problema.  

No Brasil, as pistas falsas são consideradas cascas de banana, na qual o aluno pode 

escorregar na resolução de um problema, e termina por se instituir como algo lícito no 

ensino, até mesmo em exames vestibulares. Como se o professor pudesse criar 

armadilhas para o aluno, a fim de saber se ele prestou a devida atenção ao que pede o 

problema, mais do que enfocando realmente se ele aprendeu um determinado conteúdo 

ou procedimento. No nosso país, essa regra valeria sobretudo para as séries finais do 

ensino fundamental e para o nível médio. 

A partir de toda essa discussão, podemos nos remeter aos efeitos (perversos) do 

contrato didático, que foram discutidos por Brousseau (1986, 1990) e retomados por 

outros estudiosos. Inicialmente podemos citar o EFEITO PIGMALIÃO (Henry, 1991), 

apontado-o como o FENÔMENO DE EXPECTATIVAS. Na verdade, esse não seria um efeito 
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perverso, propriamente. Diz respeito a um fenômeno que não se pode evitar, quando da 

instituição de um contrato didático, uma vez que a questão da expectativa de um 

parceiro em relação ao outro é um dos elementos centrais à idéia de contrato didático.   

Tal efeito é assim ‘batizado’, pelo fato de remeter à história do Rei lendário de Chipre, 

Pigmalião, que se apaixona por uma estátua por ele mesmo esculpida e pede à Deusa 

Afrodite que dê vida a essa estátua, para que ele possa, então se casar com ela. Assim, 

esse efeito diz respeito às expectativas criadas pelos professores em relação aos alunos 

(como já discutimos previamente). O professor, como dissemos, elege aqueles alunos 

que terão sucesso ou que estão fadados ao fracasso, em função das suas próprias 

expectativas.  

Não é incomum alguns professores dizerem, em poucas semanas de aulas, que podem 

afirmar quais os alunos que serão, ao final do ano letivo, aprovados e aqueles que serão 

reprovados, numa espécie de ‘profecia’ em relação a cada um deles. A partir de tais 

expectativas, podem ser gerados alguns efeitos perversos de contrato, como 

abordaremos a seguir. 

 
5.1. Os efeitos ‘perversos’ de contrato 

 
Um primeiro efeito ao qual podemos aqui nos remeter é aquele que primeiro é falado 

por Brousseau (1986), quando da análise dos efeitos relacionados aos fenômenos 

didáticos: o Efeito Topázio. Brousseau remete-nos ao romance Topázio, de Marcel 

Pagnol, cuja passagem por ele evocada diz respeito a um ditado que o professor Topázio 

faz com um mau aluno. Nesse ditado, na tentativa de que o aluno não cometa erros 

grosseiros e possa acertar a grafia das palavras, ele, sutilmente, sugere a resposta ao 

aluno. O aluno, por seu turno, compreende os ‘códigos’ e ‘sinais’ do professor, e 
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termina por escrever as palavras de forma correta, entretanto, sem a compreensão 

ortográfica do que faz, mas, meramente, pelas pistas dadas pelo professor. 

Um segundo efeito ao qual podemos nos referir é o Efeito Jourdain, que pode ser 

entendido como uma variação do Efeito Topázio. Brousseau (1986) assim o nomeia 

pela analogia feita a uma cena de um romance francês (Bourgeois Gentilhomme), que 

envolve Jourdain e um professor de filosofia. Esse efeito se caracterizaria por, em 

virtude do reconhecimento do professor do fracasso iminente do ensino e da não 

aprendizagem do aluno, atribuir a conhecimentos cotidianos do aluno de aplicação a 

situações específicas, o status de conhecimentos científicos. Tentando ser mais 

explícitos, diz respeito à atribuição de um valor de conhecimento científico, às 

manifestações cotidianas dos alunos em relação uma atividade ou um dado 

conhecimento específico, usual. Dito de uma forma mais ‘grosseira’, seria o equivalente 

ao professor de matemática dizer ao aluno que se ele tem um certo número de calças 

compridas, um certo número de camisas, e ele faz as combinações das peças de roupa 

pra produzir diferentes formas de vestir, esse aluno sabe o que é análise combinatória. 

Outro efeito estudado por Brousseau foi o Deslizamento metacognitivo. Em língua 

portuguesa, Pais (2001, p.95) prefere traduzi-lo por Deslize metacognitivo, justificando 

que assim o faz por entender que a palavra ‘deslize’ traduz mais fielmente o sentido do 

conceito para Brousseau (1986). 

Esse efeito se caracterizaria por, em função das dificuldades percebidas pelo professor 

de gerir o saber que está em cena no jogo didático, quer seja em função das dificuldades 

manifestadas pelos alunos, quer seja por outros motivos de ordem didática, o professor 

substituir o discurso científico por um discurso fundamentalmente ligado ao senso 

comum, às suas próprias concepções e ao seu conhecimento cotidiano, promovendo um 

deslize, uma ruptura e um deslocamento do objeto de saber: do plano científico para o 
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plano do senso comum, marcando uma perda do controle do processo de negociação do 

saber a ensinar que está em cena. 

O uso abusivo da analogia também é considerado um efeito relacionado aos fenômenos 

didáticos por Brousseau (1986). Ele discute que embora a analogia se configure como 

um excelente meio heurístico (p. 44), quando realizada de forma adequada por aquele 

que a utiliza, tal recurso pode ser um caminho fácil para a produção do Efeito Topázio, 

por exemplo. Pensando em nosso estudo e tentando articulá-lo com esse tipo e efeito, a 

balança – que metaforiza a idéia de equação – muitas vezes se converte em uma 

metáfora inadequada, quando se faz uma utilização ‘abusiva’ da mesma, no sentido de 

reduzir uma equação algébrica de primeiro grau a uma balança de dois pratos. Como 

discutiremos em nosso capítulo referente ao ensino e aprendizagem da álgebra escolar 

(Capítulo 5), e como pontuado em nosso capítulo de análise dos dados (Capítulo 8), a 

balança, por exemplo, não serve de analogia para equações em que apareçam valores 

negativos, uma vez que não se pode falar em pesagem de quantidades negativas de 

alguma coisa. Esse efeito, assim como os outros, também culmina por banalizar o saber 

científico e escolar. 

Bessa de Menezes (2005) realiza um estudo em sala de aula, onde investiga a 

transposição didática, considerando o ensino de quadriláteros. Ele ressalta que um dos 

professores investigados sugere uma analogia entre alguns tipos de quadriláteros e a 

situação de ‘maternidade’ e ‘paternidade’. Tal professor explica aos alunos que, 

analogamente, o paralelogramo poderia ser entendido como o pai do retângulo e do 

losango, e estes, como os pais do quadrado. Isso em função da quantidade de lados, da 

igualdade entre os lados (todos iguais ou iguais dois a dois) e dos ângulos (retos ou 

não). Este autor ainda discute (p.90) que entende esse efeito como ligado também à 

transposição didática e não exclusivamente ao contrato didático. 
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Embora Bessa de Menezes (2005) relacione esse tipo de efeito ao uso abusivo da 

analogia, podemos pensar em que medida ele também não estaria ligado ao 

deslizamento metacognitivo ou produziria efeitos como o de Jourdain, pelo fato do 

discurso científico ser abandonado nessa ‘analogia’ e as propriedades dos quadriláteros 

serem tratadas a partir do senso comum e experiências cotidianas. 

Um efeito também referido na literatura é o Efeito Dienes, que recebe esse nome por 

conta dos trabalhos de Dienes, na década de 60, que relacionava a teoria dos jogos com 

a aprendizagem da matemática. Essa perspectiva influenciou sobremaneira a 

matemática daquele contexto (época do desenvolvimento do Movimento da Matemática 

Moderna). E, nesse sentido, no momento em que se associava um modelo empírico a 

um modelo de saber matemático, o sucesso de uma aprendizagem estaria mais 

relacionado à adequação dos dois modelos, ao modelo em si, do que mesmo à 

intervenção didática proposta pelo professor.  

A superação desse efeito só é possível quando se estreitam (e consideram) as relações 

entre professor-aluno-saber no jogo didático, e quando se compreende que o papel do 

professor é o de propor uma situação que faça com que o saber em cena seja mobilizado 

e negociado com o aluno, ao invés de entendê-lo [professor] como um mero executor de 

um jogo que se esgota na própria estrutura da tarefa, do próprio modelo adotado. 

Por fim, Brousseau (1986, p.45) ainda fala de um fenômeno, um efeito, que parece ser 

menos explorado na literatura, talvez porque não se configure claramente como um 

efeito perverso, mas que é por este autor também entendido como um efeito ligado à 

relação didática: O envelhecimento das situações de ensino. Ele aponta que o professor, 

via de regra, busca reproduzir as mesmas situações postas para um grupo anterior de 

alunos, cujo resultado foi positivo. Entretanto, o professor percebe que nessa nova 

relação didática, as situações por ele propostas ‘envelhecem’, no sentido de que não 
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produzem mais os mesmos efeitos e os resultados encontrados não são tão satisfatórios. 

Desta forma, o professor sente a necessidade de mudar suas forma de exposição, ou 

ainda as situações de ensino propostas, os exercícios, a própria estrutura da atividade. 

Falar dos efeitos ligados aos fenômenos didáticos é algo que consideramos de grande 

relevância, em função do que o nosso estudo aponta e dos efeitos que na relação 

didática que investigamos nos parece emergir. Mas, para que possamos analisar os 

elementos inerentes ao contrato didático: cláusulas, expectativas, rupturas, 

renegociações, efeitos, etc., é preciso que pensemos sobre de que maneira esse 

fenômeno pode ser investigado em sala de aula. É sobre isso que discutiremos, para 

finalizarmos esse capítulo.  

 
6. A investigação do Contrato Didático na Sala de Aula 

 
Podemos questionar, a partir do que discutimos até agora: como é possível investigar o 

contrato didático que se estabelece entre um determinado professor e um grupo de 

alunos, no interior de uma relação didática? 

A teorização acerca desse tema propõe que o contrato didático, pelo fato de ser 

carregado de elementos implícitos, pode torna-se difícil de ser capturado. Os autores 

que se dedicam ao estudo desse fenômeno apontam que ele é mais facilmente 

identificável quando há uma ruptura do mesmo. A ruptura se dá quando ambos os pares 

da relação - ou um deles - defronta-se com uma situação conflituosa. Em geral, quando 

o contrato é rompido torna-se em parte explicitado e deve ser renegociado e isso aparece 

no nível do discurso didático. Assim, pelo discurso do professor e dos alunos em uma 

situação de ruptura do contrato, podemos identificar os elementos que o compõem e as 

responsabilidades que cabiam a cada um dos parceiros da relação. 
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Entretanto, nem sempre ele é rompido. Aliás, podemos até dizer que em boa parte do 

tempo ele é aceito tacitamente por ambos os parceiros. Como podemos, então, 

investigá-lo quando ele é ‘honrado’ pelas partes envolvidas? Como capturar a 

contradição a ele inerente, entre explícito-implícito, negociado-imposto, unilateral-

negociado, etc., no momento em que ele segue seu curso naturalmente? Como perceber 

os efeitos perversos que se instituem no contrato professor-aluno-saber? 

Alguns estudos (ver Câmara dos Santos 1995) têm apontado como a análise do discurso 

do professor em situação didática pode fornecer os elementos necessários à investigação 

do contrato didático. Pela análise do seu discurso podemos inferir a sua relação ao 

saber, bem como quais as suas expectativas em relação aos alunos. A forma como o 

tempo é gerenciado quando um determinado saber está em jogo também nos fornece 

importantes pistas acerca do contrato, pois este gerenciamento do tempo está ligado, 

como já mencionamos, à relação do professor ao saber. 

Essa discussão nos conduz a algumas importantes considerações. Em primeiro lugar, 

quando nos referimos à questão do discurso do professor e alunos em interação, 

entendemos que, numa abordagem mais atual - a partir da influência da psicologia, 

psicanálise, sociologia e lingüística - o discurso não é considerado apenas como aquilo 

que é verbalizado, explicitado. Ele carrega consigo toda uma comunicação não-verbal, 

implícita e subjetiva. Analisar o discurso do professor em situação didática é, em última 

instância, investigar importantes elementos da sua subjetividade. 

O segundo aspecto que queremos destacar é que uma vez que a relação didática 

comporta outro elemento humano e subjetivo - o aluno - não podemos deixar de 

considerar o seu próprio discurso ou, mais além, a interação discursiva estabelecida 

entre professor e aluno, com vistas à apropriação de um saber. Dessa forma, podemos 

investigar melhor o contrato didático do ponto de vista do aluno (uma vez que os 
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estudos atuais têm-se dedicado mais à investigação do professor) e inferir questões 

acerca das suas responsabilidades, das suas expectativas em relação ao professor, da sua 

relação ao saber e das transformações que essa relação sofre, ao longo do processo 

ensino-aprendizagem. 

O discurso do professor e a forma como ele é capturado pelos alunos, bem como o 

próprio discurso dos alunos fornecem elementos fundamentais para que possamos 

analisar como é realizada a Transposição Didática Interna e quais as relações que 

PROFESSOR e ALUNOS estabelecem com o SABER em cena, no nosso caso, a álgebra 

inicial. Nesse sentido, os capítulos que se seguem abordarão o fenômeno da 

Transposição Didática e a Álgebra, como campo de saber.  



CAPÍTULO 3 

 

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

 
Todo projeto social de ensino e de aprendizagem se constitui 
dialeticamente com a identificação e a designação de conteúdos de 
saberes como conteúdos a ensinar (Chevallard, 1991:39).  

 

Após discutirmos o Contrato Didático, o capítulo que se segue pretende tratar a 

Transposição Didática. O estudo desse fenômeno possibilita analisar a trajetória que se 

cumpre desde a produção do saber científico até o momento em que este se transforma 

em objeto de ensino e, como tal, passa a integrar o triângulo fundamental que constitui a 

relação didática - professor-aluno-saber, transformando-se, por fim, em um saber 

ensinado. Assim, buscamos aqui analisar cada passo dessa transformação sofrida pelo 

saber, desde a comunidade científica até a sua inserção no universo da sala de aula. 

Em primeiro lugar, é importante apontar que a noção de Transposição Didática é 

introduzida por Michel Verret (1975)23, embora quando se faça referência a esse 

conceito, faça-se, de imediato, uma associação ao nome de Yves Chevallard. Este 

estudioso se apropria da noção proposta por Verret e desenvolve toda sua teoria acerca 

desse fenômeno didático. Mas antes de nos determos na discussão mais detalhada sobre 

a transposição didática, acreditamos que é fundamental refletirmos um pouco sobre 

questões relativas ao ‘conhecimento’. 

                                                 
23 VERRET, M. (1975). Le Temps d’Etude. Paris: Librairie Honoré Champion. 
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1. Uma breve reflexão acerca do conhecimento e do ato de conhecer 

 
A pergunta ‘o que é conhecimento?’ sempre esteve no cerne das reflexões filosóficas e, 

mais tarde, das reflexões psicológicas e didáticas. A Epistemologia, como Teoria do 

Conhecimento, buscou respostas para essa e outras questões que surgem a partir dessa 

primeira pergunta. Podem-se então refletir, como questões adicionais: “de onde vem o 

conhecimento?” e “como o indivíduo ‘conhece’?”. Nesse sentido, podemos falar de 

algumas correntes filosóficas e concepções que visam explicar como se relacionam o 

objeto de conhecimento e o indivíduo (que deverá ‘conhecer’ tal objeto). É possível 

sintetizá-las, brevemente, da seguinte forma: 

  

(1) Uma filosofia empirista, representada por David Hume e John Locke, dentre 

outros, que acreditava que o conhecimento era uma cópia funcional da realidade e 

era impresso na mente do indivíduo a partir da experiência. O indivíduo poderia 

ser comparado a uma ‘tábula rasa’, na ocasião do seu nascimento. Essa filosofia 

influenciou fortemente a psicologia behaviorista de Watson e Skinner e o modelo 

tradicional de ensino (Hessen, 1999). 

(2) Uma filosofia racionalista, representada, sobretudo por Platão, que acreditava na 

existência de um “mundo das idéias”, entendendo esse mundo como sendo supra-

sensível, ou seja, acima e independente do suposto conhecimento que os sentidos 

nos podem oferecer. Essa visão aparece como antítese à tese empirista, e foi 

fortemente apoiada pela matemática e lógica (Hessen, 1999). 

(3) E uma terceira visão, à qual queremos defender, que se propõe a ser uma síntese 

das duas perspectivas filosóficas: a visão interacionista24, que reflete que o 

conhecimento é, essencialmente, uma ‘construção’ que envolve sujeito 

(indivíduo) e objeto (de conhecimento) em interação. E na qualidade de produto 

de uma construção, o conhecimento passa por transformações, e tem a sala de 

aula como um dos lugares, em essência, responsáveis pela sua socialização. Lugar 

esse, onde se estabelece uma ‘negociação’ que envolve professor, alunos e o 

saber que está em cena no jogo didático.  

 

                                                 
24 Essa visão pode ser representada pelas filosofias Apriorista e Intelectualista (O aprofundamento dessas 
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Se ampliarmos mais ainda essa visão interacionista, e entendermos o conhecimento 

como uma construção histórica e a apropriação deste como uma necessidade social 

(Vygotsky, 1998, 2001), podemos refletir, na linha do que propõe Yves Chevallard, que 

deve haver ‘pessoas’ e ‘instituições’ responsáveis pela sistematização e transmissão de 

tal saber. Mas a socialização do saber pelas instituições e pessoas que são responsáveis 

por fazê-la, conforme discutido por Chevallard e outros pesquisadores, não implica na 

disseminação desse saber tal qual ele foi produzido. A sua forma científica ‘original’ 

interessa apenas à comunidade científica, que tem uma linguagem toda própria e que 

necessita conhecer esse saber na sua origem e formato científicos. 

Dessa forma, quando nos referimos à existência de tais ‘pessoas’ e ‘instituições’, 

podemos, assim, refletir que um dos papéis destes é a realização da transformação dos 

saberes de referência (científicos e culturais), para torná-los passíveis de serem 

ensinados.  

Até aqui utilizamos as palavras ‘saber’ e ‘conhecimento’ quase que indistintamente. É 

importante refletir, entretanto, que na Didática da Matemática são apontadas diferenças 

entre ambos (Brousseau, 1998). Enquanto que o ‘conhecimento’ é uma construção a 

partir de uma relação mais concreta e empírica entre o objeto de conhecimento e o 

indivíduo (na mesma linha do que propõe a perspectiva construtivista), o saber diz 

respeito a uma construção científica, histórica e cultural, mais descolada do mundo 

empírico, da experimentação imediata. Brousseau (1998, pp.99-100), ao discutir as 

formas de conhecimento, reflete ainda que a distinção entre saber e conhecimento tem 

um estatuto cultural, e que o saber pode ser entendido como um conhecimento 

institucionalizado. 

 

                                                                                                                                               
concepções filosóficas pode ser encontrado em Hessen, 1999). 



  72
 

2. Aprofundando o conceito de Transposição Didática 

  
Em um dos primeiros momentos de discussão acerca da transposição didática, 

Chevallard (1991) propõe uma questão: “Por que há a transposição didática?” (p.22). 

E ele mesmo trata de respondê-la, afirmando que ela existe porque o funcionamento 

didático do saber é diferente do seu funcionamento científico, pois existem dois regimes 

de saber, que embora interdependentes, não se superpõem. 

Isto posto, no processo histórico de apropriação do saber a ensinar, conforme já 

mencionamos, o que se deseja não é que o aluno se aproprie do mesmo tal qual ele foi 

produzido na comunidade científica. Nesta comunidade e na escola, têm-se objetivos 

diferentes. Retomando o que já propomos acima, o objetivo da escola é sistematizar o 

saber científico, tornando-o ‘ensinável’, possibilitando a sua aprendizagem pelo(s) 

aluno(s). Assim, o saber científico vai sofrer várias transformações, passando por um 

nível intermediário – saber a ensinar - até que se configure como um saber ensinado. 

Transformações essas, que implicam em deformações, supressões, acréscimos, criações 

didáticas; que vai sofrer esse saber (savoir savant, em Chevallard, 1991), até chegar à 

sala de aula. 

Desta forma, a transposição didática pode ser entendida, segundo a visão dos estudiosos 

desse fenômeno (Chevallard, 2001; Arsac, 1989; Bordet, 1997, dentre outros), como um 

processo, ao mesmo tempo, epistemológico, sociológico e psicológico, como discutido 

a seguir: 

• EPISTEMOLÓGICO porque diz respeito, essencialmente, a um saber produzido na 

comunidade científica, que deverá ser comunicado e socializado. O que o caracteriza, como 

ele se estrutura, de que forma ele foi desenvolvido; enfim, qual a sua epistemologia, são as 

questões centrais quando olhamos para o saber. 

• SOCIOLÓGICO porque é necessário considerar como ele se constitui historicamente, qual a 

sua relevância em um determinado tempo e contexto históricos, quais os “desgastes” e 
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“usura”25 por ele sofrido, dentre outros aspectos relevantes. Nesse sentido, Bordet (1997, 

p.46) nos remete a Chevallard, analisando que um saber não se torna sábio (savant) por si 

próprio, mas por uma determinação da sociedade (Brousseau, 1998 também fala algo nessa 

direção). Ele complementa essa idéia, afirmando que, segundo suas próprias palavras: “O 

ensino de um saber, com efeito, é sempre a realização de um projeto social, mais ou menos 

largamente compartilhado, pertencente pelo menos a um certo grupo social” (Bordet, 

1999, p.46). Ainda contribuindo para essa análise sociológica, Arsac (1989) discute que há 

uma pressão social para a comunicação dos saberes e para uma utilidade social do mesmo 

(de preferência em curto prazo).  

 

• E, por fim, PSICOLÓGICO, porque no universo da sala de aula o aluno deverá se apropriar 

desse saber reconstruí-lo a partir das situações de ensino por ele vivenciadas. O saber a 

ensinar entrará em cena no jogo didático que envolve professor-aluno-saber e sofrerá, 

então, novas adaptações e deformações, passando a ser objeto de negociação dos parceiros 

da relação didática. Esse último enfoque será discutido quando abordarmos a transposição 

didática interna. 

 
Embora possamos dirigir o nosso olhar preferencialmente para um desses três enfoques, 

entendemos que eles se articulam de forma estreita e interdependente. Inicialmente, 

Chevallard (1991) propõe que um saber não existe ‘no vácuo’, mas que ele é datado, no 

sentido de que aparece em um momento dado, no contexto de uma sociedade e 

ancorado em uma ou mais instituições. Assim, todo saber é o saber de uma instituição. 

A transposição didática permite, então, que o saber passe de uma a outra instituição. 

Cada uma delas, pelas suas próprias características, será responsável por dar a ele uma 

diferente ‘roupagem’. 

Segundo Bessot (2001), a partir da proposta de Chevallard, uma primeira instituição 

pode ser chamada de instituição produtora do saber. Num segundo momento, podemos 

falar em uma instituição transpositiva, em relação ao saber, e, por fim, em uma 

instituição de ensino (do saber produzido e transposto). 

                                                 
25 Chevallard (1991) discute esses conceitos, como relativos ao desgaste que um saber sofre, 
socialmente, destituindo-o de sua posição de saber de referência e fazendo com que novos saberes o 
substituam. 
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Para compreender a ação, o papel de cada um nesse processo, precisamos refletir sobre 

as várias etapas que marcam o caminho percorrido em tal transformação. É o que 

discutiremos a partir de agora. 

 

2.1. A Produção dos Saberes de Referência 

 
A produção e comunicação dos saberes de referência são, conforme mencionamos, 

necessidades sociais. O pesquisador, no mundo acadêmico/científico, sofre pressões 

internas e externas (ver Arsac, 1989) para que comunique suas ‘descobertas’, suas 

‘teses’. As pressões internas aparecem quando a própria comunidade científica exige 

que tais saberes sejam comunicados, pois a partir destes, novos saberes serão 

produzidos. Talvez possamos dizer que um saber, ao ser produzido, deixa de ter como 

dono aquele pesquisador que o produziu e sistematizou. Entendemos o saber como uma 

construção histórica e social e, como tal, o pesquisador tem o dever de apresentá-lo aos 

demais membros da comunidade científica, em congressos, simpósios, etc. E, numa 

outra instância, de comunicá-lo à sociedade. 

Quando abordamos a necessidade de apresentar esse saber à sociedade, 

compreendemos, então, as pressões externas, às quais nos referimos anteriormente. A 

evolução de uma sociedade se dá, dentre outros aspectos, em função dos avanços 

culturais, científicos e tecnológicos. Cada novo saber que é apresentado abre caminhos 

para novas descobertas, para um questionamento acerca dos antigos saberes, para que 

alguns se tornem obsoletos e outros sejam reafirmados. Assim, os saberes comunicados 

inicialmente no mundo acadêmico e científico, necessitam de um novo tratamento, no 

sentido de que sua roupagem mais acadêmica seja retirada e que ele possa, após essa 

primeira deformação, ser comunicado, compreendido e, se possível, utilizado 

socialmente, num período relativamente breve. 
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Nesse processo de publicação dos saberes, podemos falar de duas etapas, como discute 

Arsac (1989): a descontextualização e a despersonalização. Esta última se caracteriza 

pelo conjunto de supressões realizadas pelo pesquisador, numa espécie de ‘limpeza’ em 

relação às suas descobertas. Ele deverá eliminar os seus erros, as suas reflexões inúteis, 

os caminhos tortuosos pelos quais percorreu, os impasses com os quais se deparou. 

Enfim, eliminar tudo aquilo que personaliza esse saber e o vincula ao cientista 

(motivações pessoais, ideologias). A etapa de descontextualização diz respeito ao 

‘descolamento’ daquele saber de uma situação específica, do problema de pesquisa que 

a ele deu origem, para, então, poder generalizá-lo.  

 

2.2. A Transposição Didática Externa: O conceito de Noosfera 

 
Ao considerarmos a Transposição Didática, observamos que a maioria dos estudos 

acerca desse fenômeno aborda principalmente essa etapa inicial, que consiste na 

transformação dos saberes científicos (savoir savant) em saberes a ensinar (savoir à 

ensigner). A etapa seguinte, que aqui trataremos como Transposição Didática Interna, 

chega a ser referida por vários autores (Chevallard, 1991; Bordet, 1997; Arsac, 1989 e 

Henry, 1991), mas há, ao que nos parece, algumas questões que ainda não foram 

refletidas acerca dessa etapa. 

O longo processo de transformação dos saberes científicos em saberes a ensinar é 

realizado numa instituição (‘escondida’, ‘não-visível’, segundo Chevallard, 1991) 

intitulada de NOOSFERA, que envolve a comunidade responsável por estabelecer o que 

deve ser ensinado na escola.  

Podemos, nesse sentido, referirmo-nos aos didatas, professores, pedagogos, técnicos de 

instituições do Governo responsáveis por gerir o ensino (no caso do Brasil, o MEC, por 

exemplo). Enfim, pessoas (a maioria delas representando instituições) que vão elaborar 
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programas, diretrizes curriculares, livros didáticos, etc. 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 e caracterizando a transposição didática 

externa.  

Michel Henry (1991), por sua vez, fala na 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, caracterizam, na 

discussão proposta por este autor, um saber escolar (savoir scolaire).  

Henry reafirma tal colocação, quando aponta que os professores tomam mais como 

referência, na preparação de suas aulas, os manuais (livros didáticos) do que os textos 

de programas. E, conclui: “seu produto servirá durante um tempo de referência para a 

comunidade de professores e para os pais de alunos” (p.21). 

Um aspecto que podemos considerar é que, de acordo com Chevallard, existem certas 

exigências que sofre o saber, para que ele possa se tornar ensinável. Tais exigências, a 

partir do que inicialmente propôs Verret (1975), configura o que Chevallard (1991, 

p.58) chama de la mise en texte du savoir26 e podem ser resumidas como: 

- a dessincretização do saber; 

- a despersonalização do saber; 

- a programabilidade da aquisição do saber; 

                                                 
26 Podemos tentar traduzir essa expressão como: colocar o saber em texto, criar o texto de saber, 
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- a publicidade do saber; 

- o controle social das aprendizagens. 

 

Essa primeira etapa, abordada por Chevallard, a partir das discussões de Verret, propõe 

que em função da “exigência de uma explicitação discursiva” (1991, p.58) relativa ao 

saber (sua textualização) é necessário que haja uma delimitação de saberes parciais, 

donde cada um será expresso através de um discurso ‘autônomo’ (embora para 

Chevallard essa autonomia seja fictícia). Assim, tal saber deixa de estar completamente 

intrincado, uma vez que ele é convertido em saberes parciais. Essa desarticulação 

caracterizaria sua dessincretização, entendendo o sincretismo no seu sentido original, de 

algo intrincado, misturado. 

A despersonalização, por sua vez, é marcada pelo descolamento do saber que está 

sendo produzido daquele que o investiga, bem como do contexto ao qual ele está 

inserido. Isto com o objetivo de dar um caráter mais geral, dexcontextualizado e não 

personalizado, ao saber. Essa questão parece-nos muito importante, e queremos, aqui, 

abrir um parêntese para refletir especificamente sobre ela.  

Quando da reflexão sobre as ciências, sobretudo as ‘humanas’, entendemos que ela não 

pode ser considerada sem que seja levado em conta um certo paradigma de Ciência27 

(Kuhn, 1975). Atualmente, a pesquisa científica, notadamente nas Ciências Humanas e 

Sociais (na sala de aula, por exemplo), distanciou-se, em certo sentido, desse antigo 

paradigma e entende que os dados, numa pesquisa são produzidos ao invés de 

simplesmente coletados. O pesquisador é, então, um primeiro sujeito da pesquisa 

(Valsiner, 2000), pois os dados, de uma maneira ou de outra, serão impregnados pelo 

seu ‘olhar’ e sua ‘subjetividade’.  

                                                                                                                                               
textualizar o saber. 
27 Referimo-nos, aqui, à idéia de Paradigma como um modelo explicativo de relações (científicas) e de 

fenômenos. Do ponto de vista da Ciência Clássica, podemos nos referir ao Paradigma Positivista como o 
grande referencial no contexto científico até meados do século XX.. 
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Isso tem a ver, também, com a própria idéia do professor e de seu papel. Se, com base 

numa perspectiva tradicional de ensino, o professor tem o papel de transmitir os saberes 

a serem ensinados, quase que de forma ‘neutra’, em relação às suas próprias 

concepções, relação ao saber e subjetividade, hoje em dia, em função das idéias 

construtivistas e da própria Didática da Matemática podemos olhar para o professor de 

forma diferente: como um sujeito didático. Acreditamos que é importante enfocarmos 

essa visão, pois a nossa concepção acerca dos dados e da abordagem analítica de nosso 

estudo (Capítulo 7 e 8, respectivamente), seguem nessa direção. 

Seguindo-se à etapa da despersonalização, Chevallard (1991) aborda a etapa seguinte 

na transposição didática: a programabilidade da aquisição do saber. Essa etapa, tal qual 

o próprio nome sugere, implica no estabelecimento de uma programação para que o 

saber em cena seja apropriado, de forma seqüencial e racional. As etapas de publicidade 

do saber e de controle social das aprendizagens, por fim, estão ligadas à definição 

explícita de quais os saberes que deverão ser ensinados, em que tempo, e como poder 

‘controlar’ que a aprendizagem se deu, ou seja, que o saber a ensinar efetivamente se 

transformou em saber ensinado. Quando se fala nessas três últimas etapas, relacionadas 

ao que Chevallard (1991) chamou de la mise en texte du savoir, entra em foco outro 

elemento importante (ao qual nos referimos no Capítulo 1): a noção de tempo didático, 

considerando as suas duas dimensões - tempo de ensino e tempo de aprendizagem. 

Como abordamos naquele capítulo, podemos falar ainda, também de forma articulada a 

essas últimas etapas, a idéia de tempo do professor, defendida por Câmara dos Santos 

(1995). 

Não temos a intenção, aqui, de nos determos em todos os minuciosos detalhes do 

processo de transposição didática. O que nos parece fundamental, considerando essas 

reflexões, é observar alguns aspectos relevantes: alguns mais gerais, relativos a esse 
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processo de transformação do saber, e outros mais específicos, buscando estabelecer 

comparações entre essa abordagem em um país como a França (cerne do 

desenvolvimento das pesquisas sobre Didática da Matemática) e num país como o 

nosso, o Brasil.  

Nesse contexto de ‘transformações’ e ‘deformações’ que sofre o saber científico, pouco 

a pouco, ele perde seu formato original e as modificações por ele sofridas farão com que 

alguns elementos originais sejam deixados pelo caminho. No entanto, é preciso 

considerar que, para Chevallard (1991), o saber torna-se tanto mais legítimo quanto 

mais próximo ele for dos saberes de referência e mais distante dos saberes espontâneos, 

vulgares, dos saberes dos pais. Nesse sentido, para Chevallard, um dos fatores mais 

importantes que provoca a transposição didática é a apropriação, por parte dos pais, do 

saber escolar. Dessa forma, o professor sente uma espécie de “perda do poder” de 

realizar a transposição didática interna, buscando então levar para o sistema didático 

saberes diferentes, na tentativa de afastar os pais. 

Todavia, Bordet (1997), tecendo uma certa crítica à idéia de Chevallard, afirma que há 

uma distância adequada (que ele refere como “bonne distance”) que se estabelece entre 

os saberes de referência e aqueles que serão ensinados, e que desejar que essa boa 

distância seja, necessariamente, uma distância mínima pode ser um equívoco. Segundo 

suas próprias palavras: “considerar que o ensino deve estar tão próximo quanto 

possível dos saberes científicos é uma ilusão perigosa” (1997, p.47).  Tal distância 

(bonne distance) deve ser definida em função dos níveis e objetivos de ensino. 

Entretanto, embora Chevallard (1991) proponha 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 este autor, uma desconexão entre estes, pois isto provocaria situações 

de “crise”. Assim, este autor introduz um novo conceito, ao dizer que é necessário que 
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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.  

Ainda em relação à transposição didática externa, Bordet (1997) reflete que Chevallard 

faz uma análise mais sociológica desse fenômeno. Em sua análise, Bordet discorda da 

visão de Chevallard, acreditando que a noosfera é uma instituição mais independente da 

sociedade. Ao refletir sobre a perspectiva de Chevallard, ele propõe que, para este 

teórico, a noosfera, se constitui como um subsistema de um sistema maior – a sociedade 

– e pode sofrer influências desta na proposição dos objetos de ensino. Dessa forma, a 

noosfera não apenas estaria relacionada e seria influenciada pela comunidade científica, 

onde os saberes são produzidos, mas pela própria sociedade. O esquema a seguir, 

proposto em Bordet (1997, p.48), ilustra como ele entende a concepção de Chevallard: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 04: Modelo da transposição didática para Chevallard, segundo Bordet 

 
Tentando entrar um pouco nessa discussão, entendemos que algumas disciplinas 

escolares parecem estar mais sujeitas às influências da sociedade - como um 

macrossistema - do que outras. Esse aspecto não foi discutido por Chevallard, mas 

acreditamos ser relevante, sobretudo quando nos referimos à organização do ensino no 
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Noofera 
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Brasil. Talvez possamos inferir que as disciplinas mais ligadas às Ciências Sociais 

sejam aquelas nas quais a noosfera mais sofre as pressões sociais.  

Podemos tentar exemplificar essa idéia se tomarmos como referência o ensino de 

História, em nosso país, nas últimas décadas. Até meados da década de 70, ainda 

fortemente marcada pela Ditadura Militar, havia alguns conteúdos que eram trabalhados 

a partir da ótica política vigente na época. A questão do Golpe Militar de 1964, por 

exemplo, era tratado como Revolução, sem considerar que os conceitos de ‘Golpe’ e de 

‘Revolução’ são distintos28. A própria idéia de ‘Descobrimento do Brasil’, por outro 

lado, foi modificada, sendo hoje analisado que o que se passou foi um processo de 

colonização, de apropriação indevida das terras brasileiras e que o encontro dessas 

terras não se deu ao acaso, por um equívoco no caminho para as Índias, como era 

ensinado anteriormente à década de 80. 

Não se pode negar que há uma forte influência da comunidade científica nesse tipo de 

mudança: antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, contribuíram de modo 

fundamental para que esses objetos de ensino fossem modificados. Mas houve, também, 

todo um envolvimento da sociedade civil, que não estava ligada à comunidade 

científica: movimentos sociais, organizações não governamentais, etc. A noosfera, na 

nossa análise, no exemplo acima aludido, sofreu as pressões sociais, havendo, assim, 

uma reestruturação dos saberes a ensinar, dos textos didáticos que se encontravam nos 

livros. 

Em relação às demais Ciências, sobretudo às Exatas e da Natureza (Matemática, Física, 

Química, Biologia), talvez acreditemos que as pressões da Sociedade sobre a noosfera 

sejam mais amenas, sem negar que estas existam ainda, como é o caso do próprio 

                                                 
28 Dito de maneira sintética, uma ‘Revolução’ é um movimento feito pelo povo, onde este tenta tomar o 

poder de um grupo hegemônico que oprime e ameaça. Um ‘Golpe de Estado’, por sua vez, implica em 
uma tomada do poder por um outro grupo, igualmente forte e que não representa as forças populares (em 



  82
 

movimento voltado à questão da Ecologia e preservação do Meio Ambiente no Brasil (e 

no mundo), que faz com que hoje os livros e Parâmetros Curriculares Nacionais 

(MEC, 1997) tragam a questão da Ecologia, Saúde e Meio Ambiente, como área 

fundamental no Ensino das Ciências Biológicas29.  

É bem possível que a crítica que alguns teóricos propõem a essa visão de Chevallard 

(sobre a influência da sociedade na noosfera) possa estar relacionada a um caráter mais 

fechado, em relação ao ensino, na França e outros países europeus, do que ao que 

encontramos no Brasil. Nesse sentido, quando Bordet (1997) afirma não compartilhar 

da concepção de Chevallard sobre a relação sociedade-noosfera, entendemos os 

princípios de sua análise, quando nos remetemos a outras sociedades e a outras relações 

sociais com os saberes a serem ensinados. O esquema a seguir, proposto por Bordet 

(1997, p.48), mostra a sua contraposição em relação à idéia de Chevallard, sobre a 

relação Sociedade-Noosfera: 

 

                                           SABERES DE REFERÊNCIA 

� 

SABERES A ENSINAR 

� 

SABERES ENSINADOS 

� 

SABERES ASSIMILADOS 

 

Figura 05: Modelo da Transposição Didática para Bordet 

 
Ainda em relação à questão da influência social na produção do saber a ensinar, 

Develay (1989, p.81) se aproxima mais de Chevallard, e também propõe, 

                                                                                                                                               
geral, representando forças militares), instituindo, então, uma ditadura, como as tantas ditaduras vistas na 
América Latina. 
29 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais essa área é apresentada como um Tema Transversal. Algumas 
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esquematicamente, que deve haver uma relação mais estreita entre os saberes 

acadêmicos e as práticas sociais, embora, segundo ele, esta idéia não faça parte do 

conceito original de transposição didática, em Chevallard. A figura a seguir ilustra a 

proposta de Develay: 

 
        PRÁTICA SOCIAL DE REFERÊNCIA                              SABER CIENTÍFICO 

 

 

             TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

                      

                                      SABER A ENSINAR 

Figura 06: Modelo referente à relação entre as práticas  
sociais e o saber científico na Transposição Didática 

 

Chevallard (1991) reflete que no processo de transposição didática - considerando a 

distância entre o saber científico, o saber a ensinar e o saber ensinado - os dois 

primeiros vão sendo esquecidos no curso desse processo (sobretudo o primeiro). Nesse 

sentido, ele propõe que: “o saber que produz a transposição didática será então um 

saber exilado de suas origens, e ‘seccionado’ de sua produção histórica na esfera do 

saber científico (...)” (p.17).  

Assim, na relação didática, o professor nem sempre (quase nunca, na verdade) terá 

acesso ao saber original, mas à sua adaptação/deformação, através dos manuais de 

ensino e livros didáticos, e ainda será responsável por mais uma etapa nessa adaptação, 

que acontecerá no seio da relação didática e que Chevallard (1991) chamou de trabalho 

interno de transposição didática (a ser discutido mais adiante). 

No processo de sucessivas adaptações, aparecem, também, as criações didáticas. Essas 

criações recebem tal nomenclatura exatamente por não existirem quando da produção 

                                                                                                                                               
escolas no Brasil, entretanto, colocam essa área como disciplina curricular. 
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do saber científico original. Elas são ‘inventadas’ com um objetivo didático, ou seja, 

como um artifício para favorecer a apropriação, pelos alunos, do conhecimento em 

questão. Os estudiosos dessa área referem que um exemplo desse tipo de criação seria 

os Diagramas de Venn, em matemática, ou as frações, para introduzir o estudo dos 

números racionais. Tais criações são incorporadas no currículo e passam a ser objetos 

de estudo, também. 

Seguindo-se todo esse processo, a transposição didática invade os muros da sala de aula. 

Nesse contexto, outras questões se delineiam, algumas até bastante diversas daquelas 

referentes à transposição didática externa. A seguir, abordaremos as peculiaridades 

dessa última etapa do processo, que é a que mais interessa ao nosso estudo.  

 
2.3. A Transposição Didática Interna 

 
O passo final na transformação sofrida pelo saber científico, é aquele que acontece 

intramuros da sala de aula, cujos parceiros envolvidos são o professor e o(s) aluno(s), e 

que tem no professor o elemento humano responsável por tal transposição. 

Logicamente, não podemos pensar que a transposição didática interna depende 

unicamente do professor; ela envolve questões bem mais amplas, que conferem uma 

complexidade considerável a tal processo, como discutiremos agora. 

Na sala de aula, por exemplo, conforme já discutido no capítulo referente ao Sitema 

Didático (Capítulo 1), essa transformação implica, inicialmente, numa inversão do saber 

escolar em relação ao científico (Brousseau, 1986, 1998). Entretanto, no momento 

seguinte é preciso novamente despersonalizar e descontextualizar o saber (como na 

transposição didática externa, quando da comunicação/publicação dos saberes), a fim de 

poder sistematizá-lo, institucionalizá-lo, tornar esse conhecimento generalizável. Esse 
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aspecto é também pontuado por Arsac (1989), que, assim como Brousseau, propõe que 

o aluno vivencia etapas semelhantes à do pesquisador.  

Tais etapas, todavia, não têm por objetivo comunicar cientificamente um saber. Trata-

se, então, ainda segundo Arsac, de uma gênese artificial do saber, que se torna possível 

a partir das situações de ensino criadas pelo professor, em contraposição à gênese 

natural do saber, que acontece fora da sala de aula, na comunidade científica. Quando 

Arsac (1989) refere-se a esse gênese natural, entendemos que isso não quer dizer que 

ele defenda uma posição espontaneísta da produção de conhecimentos, como se estes 

‘brotassem’ naturalmente. O que acreditamos que ele quer propor é que a gênese 

científica é aquela que ocorre quando o cientista produz novos saberes. Na sala de aula, 

tais saberes seriam re-descobertos a partir das situações de ensino organizadas pelo 

professor. É importante ressaltar que isso se assemelha à própria noção piagetiana de 

construção do conhecimento. 

Desta forma, pode-se dizer que o aluno redescobre, reinventa os saberes historicamente 

produzidos. Arsac (1989), ainda nessa discussão, propõe textualmente, que a opção dos 

didatas da matemática que defendem essa linha de pensamento é pela visão 

construtivista de ensino e aprendizagem. 

Se retomarmos a discussão de que o professor está no centro do processo de 

transposição didática interna, algumas questões importantes precisam ser consideradas. 

Segundo Câmara dos Santos (1995, 1997a), o professor dá uma nova roupagem ao 

saber, cria um texto didático impregnado pela sua relação ao saber e pela sua 

subjetividade. Isso se revela, sobretudo, segundo este autor, na gestão do tempo, como 

já discutimos em capítulos anteriores. Assim, o que o professor faz na sala de aula não é 

traduzir fielmente o texto do livro didático para os alunos, mas, sim, transformá-lo, 

‘reescrevê-lo’, criando, conforme admite Chevallard (1991), um metatexto.  
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Chevallard defende, ainda, que o professor não percebe espontaneamente a transposição 

didática, ao menos que ele preste uma atenção especial ao que realiza na sala de aula. 

Bessa de Menezes (2004) discute algo nessa direção, propondo que esse processo é 

inconsciente30, ou seja, que o professor não sabe que está ‘mudando a cara do saber’. O 

que se cria, muitas vezes, é uma ficção de identidade (Chevallard, 1991, p.16), quando 

o professor pensa que está sendo absolutamente fiel ao saber a ensinar, quando 

organiza situações de ensino e verbaliza elementos desse saber. 

Entretanto, embora o professor possa não ter consciência de que ‘muda a cara do saber’, 

e pense ser fiel ao texto de saber ou ao saber científico, ele faz escolhas, planeja, 

organiza uma forma de tradução do saber escolar, e isso é um processo intencional. 

Talvez aqui se institua mais uma dialética: a transposição didática interna como um 

fenômeno que traz elementos conscientes e inconscientes na sua realização. 

Diante de tudo isso, entendemos que falar da transposição didática interna é, de fato, 

uma tarefa árdua e uma meta complexa. Se tomarmos como exemplo uma reflexão 

proposta por Chevallard (1991, p.18), podemos entender a complexidade que envolve 

tal fenômeno:  

“Preparar uma aula sobre logaritmo vem a ser então: fazer a 
transposição didática da noção de logaritmo. Ora, preparar uma 
aula é sem dúvida trabalhar a transposição didática (ou ainda, na 
transposição didática); não é fazer a transposição didática.” 
[negritos nossos]   

 
O que Chevallard quer propor, no nosso entendimento, é que a transposição didática já 

vem sendo feita desde há muito tempo, quando a noosfera – a esfera ‘pensante’ – 

propõe um tratamento, uma ‘didatização’, uma deformação do saber científico, para 

torná-lo apto a ser ensinado. Mas se consideramos que a Transposição Didática Interna 

marca um novo momento, uma nova etapa desse processo, talvez possamos dizer que o 

                                                 
30 Aqui ele utiliza o termo ‘inconsciente’ não no sentido psicanalítico, mas no sentido de que o professor 
não tem a clareza (consciência) de que muda a cara do saber. 
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professor não apenas está na transposição didática, mas que ele, legitimamente, faz a 

transposição didática. 

É fundamental também discutirmos que nesse processo de transposição, quando o 

tempo - determinado em função do programa de uma dada disciplina e do planejamento 

do professor para o ensino de um dado saber - se esgota e um novo saber deva entrar em 

cena, ocorre o que Chevallard chamou de obsolescência interna31 do saber. Tal saber se 

torna obsoleto e um novo saber se institui. Esse processo enseja uma dialética, movida 

por uma contradição, à qual Chevallard (1991) chamou de contradição novo-antigo. 

Mas não podemos esquecer que também existe um processo de obsolescência externa, 

determinada, ainda na noosfera. Isso acontece, sobretudo, pelo fato de que, conforme 

pontuado pelo próprio Chevallard, todo saber é histórico, é datado, é o saber de uma 

instituição (que está, obviamente, sujeita à história e ao contexto social). 

Assim, buscaremos trazer algumas contribuições para esse debate, analisando, 

sobretudo, quais os elementos que se inter-relacionam com esse fenômeno, numa sala 

de aula, como veremos a seguir. 

 
3. A Transposição Didática Interna e suas Interfaces na sala de aula 

Quando nos referimos ao trabalho do professor, no sentido de estabelecer a 

transposição didática, e à sua importância na apropriação do saber pelos alunos, é 

necessário que consideremos alguns aspectos essenciais.  

Em primeiro lugar, o professor organiza situações de ensino para alunos (elementos 

igualmente humanos da relação). Em segundo lugar – e não menos importante – o 

professor organiza situações de ensino sobre um dado saber. Isto posto, tomando em 

conta os dois elementos considerados, além do professor – aluno e saber – entendemos 

                                                 
31 Esse aspecto também foi referido no capítulo 1. 
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que a transposição didática, realizada pelo professor, está fundamentalmente vinculada a 

esses dois elementos que compõem, junto com o ele, o sistema didático32.  

Esse sistema não está, entretanto, sujeito à vontade do professor ou do aluno. Ele se 

institui a partir das relações aqui abordadas, que nem sempre – quase nunca, na verdade 

– têm um caráter objetivo. Olhar para a transposição didática interna é considerar, antes 

de tudo, a triangulação proposta por Guy Brousseau (e todos os elementos que nele se 

interrelacionam), que Develay (1989, p.61) representa, de forma bastante interessante, 

segundo o esquema apresentado a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Modelo da Transposição Didática para Develay 

                                                 
32 Discutimos o sistema didático e os elementos que o compõem no capítulo 1. 
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A única crítica que tecemos a esse esquema é o fato de que Develay coloca o contrato 

didático apenas relacionado ao professor e aluno. E entendemos (bem como discutimos 

a visão dos principais estudiosos desse fenômeno no capítulo anterior) que o contrato 

didático, em essência, implica na consideração do pólo do saber. A relação professor-

aluno, independentemente do saber, diria respeito a outro tipo de contrato: o pedagógico 

(Capítulo 2). 

Essa breve reflexão nos conduz a questões de extrema relevância, questões essas já 

pontuadas no capítulo anterior, mas que apontam, mais uma vez, para a compreensão de 

que os fenômenos didáticos não existem de forma independente. Pelo contrário, 

podemos falar de uma interdependência entre esses fenômenos, no nosso caso particular 

de interesse: a transposição didática e o contrato didático. 

Se analisarmos que a transposição didática interna tem no professor o elemento central 

responsável pela sua realização, retomamos algumas idéias já abordadas anteriormente: 

idéias relativas ao pólo professor-saber; e idéias relativas ao pólo professor-aluno.  

Primeiramente, a transposição didática interna faz - a partir dos que se ocupam do seu 

estudo e segundo o nosso próprio entendimento - uma interface com a relação ao saber 

(rapport au savoir). A transformação do texto didático em um saber ensinado perpassa 

pela relação que o professor tem com o saber em jogo. As situações de ensino a serem 

propostas estão, em certa medida, vinculadas a esta relação.  

A observação de professores em sala de aula revela que estes parecem se sentir mais à 

vontade desvinculam-se mais do livro-texto, propõem situações de ensino mais 

interessantes, bem como suas intervenções em relação aos alunos parecem ser melhores, 

quando estes possuem uma relação mais estreita ao saber. Dois outros elementos estão 

diretamente associados a essa questão: o contrato didático e a gestão do tempo, que foi 

algo que discutimos nos capítulos anteriores. Conforme mencionamos, Câmara dos 
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Santos (1995) observa que em função da sua relação ao saber, os professores tendem a 

dilatar ou diminuir o tempo em que o saber em questão permanece no jogo didático.  

Com respeito ao contrato didático, existem diferenças em relação aos contratos que são 

estabelecidos, a depender das relações que o professor tem com o saber que está em 

jogo (como já abordamos). Talvez, parafraseando Schubauer-Leoni (1988a), possamos 

ousar dizer que existam contratos diferenciais relativos a diferentes saberes que estão 

em jogo, além de contratos diferenciais relativos a grupos e alunos distintos, como 

aquela autora propôs.  

Por outro lado, a maneira como o professor irá gerir as situações propostas, as 

expectativas em relação aos alunos, a divisão de papéis, as regras que nortearão a 

relação didática; tudo isso influencia a forma como a transposição didática interna será 

conduzida. É possível refletir, analisando a relação entre os fenômenos contrato 

didático x transposição didática33, e tentando compreender de que forma eles se 

influenciam, que é a forma como o contrato é estabelecido que determinará a maneira 

como será realizada a transposição didática pelo professor. E, inversamente, as 

transformações e deformações que o professor faz, relativas ao saber em jogo, quando 

ele pensa e programa como vai torná-lo ‘ensinável’, também sugerem que uma 

determinada forma de contrato seja negociada. 

Essa relação estreita entre contrato e transposição didática pode, também, ser ilustrada, 

quando refletimos acerca da idéia de efeitos de contrato (pontuado no capítulo anterior). 

Há certos efeitos de contrato que, ao que nos parece, tornam-se também efeitos de 

transposição. Há alguns exemplos nesse sentido, no caso do ensino da matemática.  

 

                                                 
33 Conforme já mencionamos no início desse trabalho, esse é um aspecto sobre o qual a literatura 
acerca dos fenômenos didáticos ainda não se debruçou suficientemente. Nesse sentido, esse é um dos 
elementos fundamentais a serem por nós focalizados. 
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É comum, por exemplo, nas séries iniciais do Ensino Fundamental no Brasil, o(a) 

professor(a), quando trabalhando com os alunos o algoritmo da subtração, dizer-lhes 

que ao armar uma conta de subtração, eles devem sempre colocar o número maior em 

cima e o menor embaixo. Alegando que não se pode ‘tirar’ o maior do menor. Os 

alunos se apropriam dessa construção e, muitas vezes, incorrem em sérios erros quando 

se deparam com a subtração com reserva. Não é incomum encontrarmos alunos de 2ª ou 

3ª séries do Ensino Fundamental que resolvam contas de subtração com reserva 

procedendo da seguinte maneira: 

 

52 

27 

35 

 

Ao serem indagados sobre como encontraram tal resultado, alguns deles explicam que 

como não podiam ‘tirar’ 7 de 2 (na ordem das unidades), pelo fato de que o numeral que 

está embaixo ser maior do que o que está em cima, tiraram 2 de 7, totalizando 5. Na 

ordem das dezenas, uma vez que não envolve reserva, eles procedem normalmente a 

resolução, baseado no algoritmo ensinado pela professora (a parcela que está embaixo 

será a que deverá ser subtraída da parcela de cima). Assim, eles não percebem o número 

como um todo: 52 e 27, mas o decompõem, dependendo da ordem (unidade ou dezena) 

em: 2 e 7 (U), 5 e 2 (D); procedendo a subtração conforme a regra da qual se 

apropriaram: sempre se deve ‘tirar’ o menor do maior. Esquematicamente, nesse 

exemplo, a direção da subtração realizada pelo aluno é a seguinte (conforme as setas a 

seguir): 
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  52 

- 27  

35 

 

A idéia de multiplicação e de divisão nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

também pode ser mais um exemplo. No contrato que envolve professor-aluno-saber, o 

aluno constrói a compreensão de que a multiplicação sempre implica em um resultado 

maior do que ambos os números originais que foram multiplicados. Por exemplo, 3 

(três) vezes 6 (seis) terá como resultado, 18, que é maior do que os números 

multiplicados. Por outro lado, a divisão implicaria em um resultado menor do que a 

quantidade que originalmente dividida. Dezoito (18) dividido por 6 (seis) teria como 

resultado 3 (três). Ou seja: se multiplicamos, a quantidade aumenta, se dividimos, a 

quantidade diminui. Mas quando entramos no domínio dos números decimais, essa 

construção precisa ser refeita. Na multiplicação de 4 (quatro) vezes 0,5 (meio), o 

resultado será 2 (dois), que é menor que o número inicial que foi multiplicado34. 

Esses são dois exemplos que entendemos como relativos a efeitos de contrato (e, por 

que não, a efeitos de transposição, até hoje não abordados na literatura), mas que, na 

verdade, terminam, no nosso entender, influenciando o processo de transposição 

didática. Nós nos detivemos nessa longa exemplificação porque acreditamos ser a 

relação contrato didático e transposição didática um elemento extremamente 

importante a ser considerado nas pesquisas, mas que, ao nosso ver, como já referimos, 

não é suficientemente explorado na literatura acerca dos fenômenos didáticos. 

 

 

                                                 
34 É possível que essa questão nos direcione à idéia de Teoremas-em-ação (1986), proposto por Gérard 
Vergnaud. Independentemente da escolarização, acreditamos que a criança constrói esse teorema, a 
partir das próprias relações no dia-a-dia: se eu divido algo, quer seja balas, brinquedos, etc., a 
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Por fim, falar sobre o fenômeno da Transposição Didática, bem como à sua inter-

relação com o Contrato Didático sugere que direcionemos o olhar ao pólo do SABER. 

Dessa forma, os capítulos que seguem terão como enfoque o saber que estará em jogo - 

a Álgebra - como saber de referência que elegemos para o estudo e, em especial, a 

álgebra elementar, tratada, no Brasil, na 6ª série do Ensino Fundamental.  

                                                                                                                                               
quantidade que cada um ficará será menor que a inicial. O mesmo vale para a idéia de multiplicação. 



CAPÍTULO 4 

O SABER ALGÉBRICO 

 
 
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, 1996:318). 

 

 

O que é álgebra? Essa é uma das questões sobre as quais pretendemos refletir nesse 

capítulo. Como pergunta complementar, podemos citar: Que aspectos poderiam ser 

considerados especialmente importantes na caracterização da álgebra, como campo de 

conhecimento?   

Entendemos que tal reflexão seja fundamental para tratarmos da álgebra escolar, essa, 

sim, nosso foco de interesse. Discutir a epistemologia da álgebra, dentro da matemática 

‘pura’ suscitaria reflexões de natureza tão sofisticada e com nível tal de abstração, que 

possivelmente nos desvirtuaria de nosso interesse central. Assim, as questões ora 

discutidas, mesmo quando referentes à natureza e epistemologia do saber algébrico, não 

têm a pretensão de entendê-la em sua essência como ‘ciência pura’, mas, sim, de trazer 

elementos fundamentais para compreendê-la a ponto de poder fazer uma análise mais 

adequada da álgebra no universo escolar. Pensemos um pouco sobre essas questões. 
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1. Uma breve reflexão sobre a matemática 

 

1.1 Alguns elementos históricos no desenvolvimento da matemática 

 
A matemática surge, inicialmente, da necessidade do homem de resolver problemas 

concretos, relacionados à sua vida cotidiana. D’Ambrosio (1998a) toma como uma das 

referências acerca do desenvolvimento e utilização da matemática, a civilização egípcia, 

cuja agricultura desenvolvida às margens do Rio Nilo potencializava o surgimento de 

problemas matemáticos de divisão de terras férteis para o cultivo. Dessa forma, questões 

referentes à aritmética, sobretudo frações, e à geometria, com a delimitação e medida de 

terras, começaram a despontar. Foi através dos hieróglifos inscritos nos papirus que a 

matemática egípcia chegou até nós.  

A civilização babilônica, que emergiu às margens dos Rios Tigres e Eufrates, numa 

região chamada Mesopotâmia, também apareceu como uma das primeiras civilizações a 

fazer uso da matemática. Isso devido às atividades de pastoreio, que levaram ao 

desenvolvimento da contagem aritmética, como também de cálculos astronômicos, 

tendo sido registrados em tabletes de argila, na escrita cuneiforme. 

Os gregos, ainda segundo D’Ambrosio (1998a), também faziam uso da matemática 

utilitária. Foi nessa civilização que surgiram os primeiros grandes avanços dessa 

ciência. A filosofia grega, representada inicialmente por Sócrates, Platão e Aristóteles, 

apareceu como um dos campos fundamentais para o desenvolvimento do pensamento 

matemático. Havia a noção de que matemática e filosofia representavam uma mesma 

linha de pensamento. Não a matemática utilitária, mas a matemática da racionalidade 

humana e da lógica. 

Nesse sentido, a matemática grega distinguiu-se da egípcia e da babilônica por começar 

a buscar, verdadeiramente, um caráter científico, e não apenas utilitário, mesmo, que, 



  96
 

inicialmente, bastante ligado à filosofia. Foi nesse contexto que se desenvolveu o 

método axiomático-dedutivo, que, partindo de certas proposições iniciais, buscava, 

através de um encadeamento lógico, chegar a proposições mais gerais. A lógica 

aristotélica pode ilustrar, do ponto de vista filosófico, essa questão, com a proposição 

dos SILOGISMOS, por Aristóteles, caracterizados pela existência de uma premissa maior 

e uma premissa menor que, uma vez aceitas, possibilitariam uma conclusão lógica e 

verdadeira, como exemplificado a seguir: 

 
TODO HOMEM É MORTAL (Premissa maior) 

SÓCRATES É HOMEM       (Premissa menor) 

SÓCRATES É MORTAL      (Conclusão) 

 
Nesse caso, o que é fundamental é que a conclusão é verdadeira por uma questão de 

lógica, sem que precisássemos chegar a conhecer Sócrates para atestar sua 

‘mortalidade’. Assim, na visão aristotélica, todo conhecimento [matemático, inclusive] 

só é verdadeiro se tiver necessidade lógica e validade universal. 

Entretanto, a grande força do desenvolvimento da matemática na Grécia estava na 

Geometria, e podemos ter como um marco a obra de Euclides: Os Elementos. Seguindo-

se o desenvolvimento dessa ciência, temos a matemática dos romanos, do 

desenvolvimento do comércio e das “trocas”, com a instituição de sistemas monetários. 

Nesse sentido, novamente a aritmética aparece como foco central do desenvolvimento 

matemático. 

Em outro ponto do planeta, no mundo árabe, por sua vez, destacamos, além do 

desenvolvimento da aritmética, o da álgebra. Palavras como “algarismo”, “algoritmo” e 

“álgebra” têm seu marco na matemática árabe (falaremos um pouco mais sobre essa 

questão na história da álgebra). 
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Na Idade Média continuaram os avanços da matemática, sobretudo por conta de sua 

ligação com a filosofia, que era uma das grandes formas de conhecimento do mundo 

aceitas na época. Os séculos XVI e XVII marcaram o desenvolvimento da matemática 

nos Mosteiros (ligada à filosofia e à teologia) e nas Universidades. Do ponto de vista 

filosófico, o interesse estava relacionado à lógica. Nas universidades, por sua vez, a 

matemática centrava-se no conhecimento de astronomia e de navegações. A era das 

navegações marcou, então, uma nova fase no desenvolvimento da matemática. A leitura 

de mapas, a definição de rotas, a utilização de instrumentos que orientavam os navios, 

também levaram a um aprofundamento do conhecimento matemático.  

Após a Idade Média, o Renascimento marcou o interesse pelo desenvolvimento das 

coisas do intelecto. Proliferaram academias e universidades, e o conhecimento 

matemático foi-se expandindo. O interesse pelo homem e sua natureza intelectual foram 

acentuados, e René Descartes e Isaac Newton apareceram como nomes de destaque no 

cenário da filosofia e matemática. Descartes escreveu o Discurso do Método (1637), 

introduzindo um novo enfoque para a geometria; e Newton marcou época com o seu 

livro Princípios da Filosofia Natural (1687), no qual estabelecia o uso do cálculo 

diferencial. Este é considerado por muitos estudiosos como o marco da ciência 

moderna. Mas ainda assim podemos pontuar a estreita ligação entre a matemática e a 

filosofia, que datava desde a época dos gregos. 

D’Ambrosio (1998a) ainda reflete que é nesse contexto que começou a surgir a 

preocupação com a resolução de problemas e o estudo das equações. A álgebra e a 

geometria passaram a se tornar foco de interesse dos matemáticos e a serem 

investigadas de forma relacionada.  

Por fim, a industrialização marcou um novo momento no desenvolvimento da 

humanidade, e, com isso, no desenvolvimento tecnológico e científico. As idéias de 
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Newton continuaram inspirando as reflexões filosóficas e científicas, dando origem a 

um novo sistema de explicações, e a matemática, que de início era voltada 

exclusivamente ao mundo empírico e à resolução de problemas relacionados ao trabalho 

e às formas de subsistência humana, passou a ser objeto de investigação dos grandes 

pensadores da humanidade, que buscaram explicar os fenômenos e propor 

conhecimentos que transcendessem o mundo real e empírico. E é essa dialética 

empírico-lógico, real-abstrato, que permeia a matemática no universo escolar, como 

discutiremos nas páginas seguintes. 

 
1.2. A matemática escolar 

A matemática escolar tem um caráter interessante de ser refletido. Na escola, ela 

aparece como uma disciplina cujos alunos que têm um bom desempenho adquirem um 

certo status. Muitos dos professores de outras disciplinas verbalizam que há escolas 

onde os professores de matemática são tratados de forma diferenciada, como se a 

matemática fosse mais importante que as demais disciplinas. “Saber matemática é para 

poucos”. Não é incomum ouvirmos tal afirmativa. Mas qual a natureza do poder e do 

status da matemática? 

D’Ambrosio (1998b) reflete criticamente sobre alguns aspectos que supostamente 

tornam a matemática envolvida nessa aura de admiração e poder. Tais aspectos, 

segundo este autor, não podem ser considerados isoladamente, sob pena de não serem 

suficientes como modelos explicativos, mas que ao serem analisados de forma inter-

relacionada, podem oferecer alguma explicação a esse fenômeno. Em primeiro lugar, 

ele fala da universalidade da matemática. A matemática pode ser entendida como uma 

linguagem universal. Tomando como exemplo a álgebra, o algoritmo algébrico de 

resolução de problemas pode ser utilizado por qualquer povo, de qualquer cultura. É 
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como se na matemática, diferentemente do estudo das línguas maternas de um país, 

todos falassem a mesma linguagem. 

Ainda segundo este autor, a construção lógica e formal também é outro aspecto que a 

torna tão poderosa e, por isso mesmo, universal. Ela tanto versa sobre fenômenos 

concretos e elementos do mundo real (como no caso das operações aritméticas), como 

também parte para o domínio ‘descolado’ do mundo empírico e palpável, como quando 

nos referimos aos números complexos. Isso confere à matemática uma abrangência 

extrema, desde a aplicação em problemas da vida cotidiana – como pagar o valor de 

uma mercadoria que se quer comprar e receber o troco – até as deduções de fórmulas e a 

proposição de axiomas dos mais complexos.  

Assim, como terceiro aspecto a ser mencionado, podemos refletir – ainda na mesma 

direção do que discute D’Ambrosio - sobre o quanto a matemática amplifica a 

capacidade de raciocínio lógico do indivíduo, no caso específico da escola, do aluno. O 

próprio Jean Piaget (1971a, 1971b) relaciona o desenvolvimento da inteligência ao 

desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. As estruturas operatórias propostas 

por Piaget, na sua Psicologia Genética, são, em essência, estruturas matemáticas. Isso 

leva-nos a refletir acerca da lógica como um elemento estruturador da cognição. 

Não só na Psicologia, como também na Filosofia, podemos encontrar argumentos que 

justifiquem o status e a nobreza da matemática: como refletimos no tópico anterior, 

muitos dos filósofos mais importantes da humanidade estiveram ligados à matemática, 

como no caso de Aristóteles, René Descartes ou do próprio Immanuel Kant, quando 

propunha como a mente se estruturava em categorias lógicas.  

Assim, como já mencionamos, a matemática (científica e escolar) tanto pode estar 

relacionada à investigação empírica, quanto prescindir do empírico e saltar para o 

domínio puramente racionalista. Nesse momento, quando a matemática rompe as 
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barreiras do concreto e passa a atuar no plano lógico-formal, é que ela se torna mais 

complexa e encantadora. E a álgebra marca um dos momentos de transposição do 

concreto para o lógico-formal e, talvez por isso, marque uma das grandes rupturas e 

transformações na matemática escolar. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1998) situam essa disciplina 

como sendo fundamental para o desenvolvimento do pensamento dos alunos e da 

possibilidade de análise crítica do mundo. O documento (a ser discutido mais em 

detalhe no capítulo 5), reflete que a matemática possibilita ao aluno a compreensão do 

mundo real e a construção da cidadania. Compreender a lógica inerente à noção de juros 

e porcentagem, por exemplo, seria um elemento essencial para o desenvolvimento do 

indivíduo cidadão. O mesmo vale para a leitura de mapas, gráficos e tabelas, para a 

compreensão do mundo em termos numéricos: área e população de um país, taxa de 

natalidade, de mortalidade, etc.  

A matemática escolar, ainda segundo o documento, tem um caráter essencialmente 

interdisciplinar. Quando pensamos nas outras disciplinas escolares – geografia, ciências 

naturais, história - como também nos temas transversais - saúde, ética, pluralidade 

cultural – a matemática fornece condições essenciais para a compreensão dos conceitos 

e fenômenos relativos a essas áreas curriculares. 

Mas o que dizer, então, do saber algébrico, que é o nosso objeto de interesse? Como se 

desenvolve a álgebra, como ela pode ser caracterizada e compreendida? O que o 

conhecimento algébrico potencializa no indivíduo? Direcionemos a nossa discussão a 

esse respeito. 
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2. O Saber Algébrico 

 
2.1. Um pouco de história da álgebra 

 

A palavra álgebra, como já mencionamos, tem origem Árabe, assim como algumas 

outras palavras em matemática. Não existe uma tradução literal do que ela significa, 

mas alguns autores a traduzem como “Ciência da Reunião” ou da “Restauração”. Da 

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

caso de partilha de bens que pode ser resumida 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. 

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

de uma matemática capaz de lidar com problemas difíceis de serem resolvidos 

aritmeticamente, matemática esta que faz sua primeira aparição histórica no manual 

proposto pelo matemático árabe Mohammed Al-Kwarizmi35, 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”. Ainda segundo esse autor, a álgebra 

poderia, então, ser considerada como um campo de conhecimento que visaria tanto a 

resolução de problemas cotidianos, quanto de realização de um trabalho teórico. É nesse 

sentido que este autor destaca a natureza da álgebra como ferramenta de resolução de 

                                                 
35 O nome desse matemático dá origem à expressão “algarismo”. 
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problemas e como objeto matemático, conduzindo à noção da dialética ferramenta-

objeto, analisada por Douady (1984)36. 

Entretanto, os mais antigos documentos que podem ser considerados como se referindo 

a um conteúdo algébrico foram papirus egípcios, datados aproximadamente de 1700 a 

1600 a.C., escritos por um sacerdote e que atualmente podem ser encontrados em um 

museu britânico. São as TÁBUAS DE AHMES, que apresentam soluções para equações 

algébricas. 

O desenvolvimento da álgebra, inicialmente, aparece muito ligado à aritmética e à 

geometria, sobretudo aos polígonos. Nesse sentido, Rojano (1996) discute que a álgebra 

babilônica podia ser entendida como uma forma sofisticada de resolver problemas 

aritméticos. Historicamente, foi o grego Diophantus (século III d.C.) quem trouxe uma 

das maiores contribuições a esse campo de conhecimento: o uso de símbolos e sinais, 

para caracterizar as operações. Embora em Diophantus encontremos uma álgebra ainda 

relacionada à aritmética, talvez já se possa falar na idéia de uma álgebra elementar, 

centrada, basicamente, na resolução de problemas e equações simples. 

Na Idade Média, por conta de sua própria característica histórica, não são encontradas 

grandes referências relativas ao desenvolvimento algébrico – assim como de outras 

áreas do conhecimento e outras Ciências – e a álgebra tem um novo ápice no seu 

desenvolvimento em torno do século XVII, com o francês François Viète, que 

introduziu o uso de letras para representar as quantidades e abriu caminho para os 

trabalhos de Descartes e de Newton. Em seu livro Introdução à Arte Analítica (1651), 

Viète discute aspectos fundamentais da álgebra, relacionados, sobretudo, à resolução de 

equações (ver Charbonneau, 1996). 

                                                 
36 DOUADY, R. (1984). Jeux des cadres et  dialectique outil-objetdans l’einseignement  des 

mathématiques. Tese de Doutorado, Universidade de Paris IV. 
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No século XVII há o aprimoramento da notação simbólica, com Viète e Descartes e, no 

final do mesmo século, com Leibniz e a introdução da lógica simbólica. Já no século 

XVIII, as noções fundamentais em álgebra como, por exemplo, a noção 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. 

É importante que façamos essa breve análise da história da álgebra, para entendermos 

como se dá o seu desenvolvimento, dentro da matemática e, em outro sentido, que 

influência tal desenvolvimento pode ter na estruturação da álgebra escolar. Isto posto, a 

questão mais central, pela qual nos interessamos, diz respeito às concepções que se têm 

de álgebra e, a partir de tais concepções, entender como a álgebra escolar se organiza. 

 

2.2. COncepções acerca da álgebra 

Conforme mencionamos, não é fácil definir a álgebra em poucas palavras. Muito mais 

do que uma definição stricto sensu, os autores discutem concepções sobre a álgebra. 

Lesley Lee (1996) propõe que a álgebra é uma mini-cultura na cultura da matemática. 

E, assim, há concepções e perspectivas específicas acerca desse saber que precisam ser 

compreendidas para que possamos ter uma noção da dimensão e do potencial da 

álgebra, sobretudo focalizando o seu ensino, que é o nosso elemento central de 

interesse. 

Entretanto, tais concepções e perspectivas nos ajudam a refletir sobre a natureza do 

saber algébrico, mas não esgotam todas as questões que podem ser propostas quando se 

pergunta: o que é álgebra? Tanto a matemática quanto a Educação Matemática têm 

buscado, exaustivamente, abrir caminhos para essa reflexão. Usiskin (1995), por 
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exemplo, aponta a existência de quatro concepções básicas acerca da álgebra, todas elas 

ligadas, sobretudo, ao papel atribuído às variáveis: 

 

(1) A primeira concepção diz respeito à álgebra como aritmética generalizada. Nesse sentido, 

o que diferencia a aritmética da álgebra, é que nesta última, além de se operar com números, 

opera-se, também, com letras. É a introdução de letras que caracteriza, então, a entrada no 

domínio algébrico. A álgebra é entendida, assim, como a matemática das letras. As 

operações a serem realizadas são as mesmas efetuadas em aritmética. Desta forma, as letras 

devem ser tratadas como números, no caso, números desconhecidos: incógnitas e variáveis. 

É interessante refletir que essa concepção se aproxima do desenvolvimento inicial da 

álgebra, historicamente: uma álgebra ainda vinculada ao um domínio mais “concreto”, ainda 

ligada à aritmética. 

(2) Uma segunda concepção é a de álgebra como ferramenta de resolução de problemas. O 

procedimento algébrico de resolução é potente, no sentido de nos permitir resolver 

problemas que não seriam possíveis de serem resolvidos no domínio da aritmética, ou que 

sua resolução aritmética seria longa e enfadonha, baseada, quase sempre, no mecanismo de 

tentativas e erros. A lógica inerente ao algoritmo de resolução de um problema algébrico 

faz com que o indivíduo possa gerar uma equação, manipular os dados do problema, 

seguindo uma ordem hierárquica de ação, até encontrar a sua resolução. 

(3) A álgebra também pode ser concebida como a expressão de relações entre grandezas.  

Usiskin toma como exemplo a fórmula A = bh, ressaltando que nessa expressão temos a 

relação entre três grandezas: A, b e h. Para descobrir o valor desconhecido de uma dessas 

grandezas, isso dependerá, necessariamente, do valor das outras duas. 

 

Essas concepções possivelmente estão relacionadas ao que Da Rocha Falcão (1997) 

chama de modelização em álgebra, à possibilidade de, estabelecendo relações e 

resolvendo problemas, poder gerar modelos algébricos. Outro aspecto interessante de 

ser considerado é que estas concepções também estão relacionadas a um segundo 

momento no desenvolvimento histórico da álgebra: a geração de equações e resolução 

de problemas. 

Tomando como foco de interesse a matemática escolar, se as três concepções de 

álgebra, sugeridas por Usiskin e ora apresentadas, estão relacionadas à álgebra do 
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Ensino Fundamental e Médio, este autor ainda discute uma quarta concepção, a qual 

está ligada à matemática superior: a álgebra como estrutura. Assim, ele reflete que “o 

estudo da álgebra nos cursos superiores envolve estruturas como grupos, anéis, 

domínios de integridade, corpos e espaços vetoriais” (Usiskin, 1995, p.17). Não nos 

aprofundaremos nessa discussão pelo fato de que nosso objeto de investigação é a 

álgebra inicial, como já mencionamos, mas cabe-nos refletir que essa concepção se 

aproxima do que é descrito historicamente, acerca da álgebra moderna, livre do 

domínio concreto e partindo para a abstração pura. 

A partir dessa linha de pensamento, Charbonneau (1996, p.17) procura resumir as idéias 

centrais acerca do que seja álgebra enfocando três pontos que considera fundamentais, e 

que serão destacados a seguir: 

 
1. A álgebra não é apenas a extensão de domínios numéricos. Assim, a visão da álgebra como 

aritmética generalizada não seria a que melhor define esse campo de conhecimento. Ao 

contrário, ela reduz a álgebra a um plano mais concreto, como se fosse uma aritmética 

superior.  

2. A álgebra não pode ser entendida também, em sua visão, como uma questão de simbolismo. 

Desta forma, embora sendo possível gerar uma equação a partir dos dados que um problema 

algébrico nos fornece, reduzir a álgebra ao simbolismo formal seria igualmente uma visão 

equivocada.  

3. Por fim, ele aponta que a álgebra é, em essência, um caminho para manipular relações.  

 

E, assim entendendo a álgebra, seria possível dar conta do simbolismo formal, no 

momento em que é necessário traduzir, por exemplo, os dados de um problema em 

linguagem natural para uma linguagem algébrica. Seria possível, também, operar, 

realizando adições, subtrações e demais operações aritméticas, sem com isso apenas 

conceituar a álgebra como uma generalização da aritmética.  

Todos esses processos podem, segundo este autor, ser relacionados a uma idéia maior: a 

de que existem relações entre números, ou entre magnitudes, ou ainda entre números e 
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letras, de forma que a álgebra poderia ser compreendida como uma “ciência das 

relações”. 

Charbonneau (1996, p.36) ainda discute que ”a análise é o coração da álgebra”. 

Segundo seu enfoque, isso não é necessariamente verdadeiro para a resolução de 

problemas aritméticos. O centro da análise é, então, a hipótese, que pode ser entendida 

como a aceitação de que o problema em questão possa ser resolvido. E para a resolução 

do problema é necessário que sejam analisados os elementos nele envolvidos: 

quantidades conhecidas e desconhecidas, qual a sua natureza e de que forma elas se 

relacionam.  

O trabalho com as quantidades desconhecidas suscita uma distinção importante, 

segundo Radford (1996), entre variáveis e incógnitas. Uma definição simples seria a de 

que a incógnita é um número que não varia, mas apenas ele satisfaz a igualdade em uma 

equação. A variável, por definição, varia. E tal variação depende dos outros valores 

envolvidos na equação modelizada. Ele propõe que uma primeira idéia de variável já 

aparece na Babilônia, mas, segundo esse autor, o conceito mais bem definido acerca das 

variáveis pode ser encontrado em Diophantus37.  

Em relação a essa questão, Booth (1995) propõe uma reflexão que consideramos 

relevante. Segundo esta autora, a questão central em álgebra, quando nos referimos ao 

uso de letras, é entendê-las [as letras] como variáveis. A noção da letra como 

representando um único valor aproximaria a álgebra da aritmética, como se a letra, 

numa dada equação, funcionasse apenas como um ‘anteparo’ que escondesse o número 

que há por trás dela e, assim, representasse sempre um valor específico único.  

Nessa perspectiva, quando pensamos na idéia de variável, entendemos que essa pode 

representar um ou mais valores capazes de satisfazer uma igualdade. Booth acredita 

                                                 
37 “On Polygonal Numbers” 



  107
 

que, dessa forma, é possível que nos aproximemos mais da compreensão do uso de 

letras em álgebra.   

Enfim, entender a natureza do valor desconhecido seria, então, um dos elementos 

fundamentais à análise algébrica de um problema. Essa também é uma das questões 

fundamentais quando do ensino da álgebra, como veremos no capítulo a seguir. 

Inúmeros estudos apontam a questão do valor desconhecido, o trabalho com incógnitas 

e variáveis como sendo, utilizando uma expressão grega, o calcanhar de Aquiles da 

álgebra escolar. 

Baseado nessa questão do valor desconhecido, Mason (1996) discute que é comumente 

em álgebra que se pensa, quando se faz referência à matemática como sendo uma 

linguagem. Talvez possamos pensar nisso pela própria natureza algébrica do uso de 

letras. Letras essencialmente têm a ver com linguagem. Isso aponta, mais uma vez, para 

a força que encontramos nas incógnitas/variáveis, quando nos referimos à álgebra. 

Numa expressão onde aparecem números e letras, logo pensamos: isso é uma expressão 

algébrica. 

Entretanto, o pesquisador Claude Janvier (1996) atenta para o fato de que fazer álgebra 

não é equivalente a manipular letras. Segundo ele, o raciocínio algébrico não começa a 

ser desenvolvido quando as letras assumem o papel de números e passam a ser 

manipuladas pelos alunos. Este autor defende tal idéia propondo que quando 

perguntamos qual a altura de um triângulo ABC, não estamos falando necessariamente 

de álgebra, não há um pensamento algébrico envolvido. O caminho fundamental para se 

entender e trabalhar com a álgebra seria, na sua visão, a modelização. A álgebra como 

ferramenta para poder estabelecer relações, gerar modelos, operar. 
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O que abordamos até aqui aponta para a complexidade relativa ao saber algébrico. E 

isso se torna ainda mais delicado quando pensamos no ensino de álgebra. Portanto, este 

breve capítulo não se esgota por si só; ele tem no capítulo seguinte o seu complemento. 

Mas se pudéssemos resumir algumas idéias, podemos refletir que a álgebra tem, 

fundamentalmente, uma natureza dialética, no sentido hegeliano38: ela é síntese entre 

uma matemática utilitária e de domínio mais concreto e a matemática da abstração 

pura. É síntese entre números e letras, que são os símbolos humanos mais poderosos, 

construídos ao longo da sua evolução histórica. Ela é síntese entre a possibilidade de 

gerar modelos gerais e de resolver problemas de um contexto específico.  Ela é síntese, 

enfim, entre vários domínios matemáticos: aritmética, geometria, funções, etc. 

Abordaremos, em seguida, o ensino e aprendizagem da álgebra elementar, retomando 

alguns elementos aqui discutido e, por outro lado, propondo novas reflexões. 

                                                 
38 A dialética, em Hegel, propõe a relação entre  a Tese e a sua negação: a Antítese. A partir dessa 
interação surge a Síntese, que se consolida como o produto dessa relação e pode ser entendida como 
algo fundamentalmente novo. 



CAPÍTULO 5 

 

ENSINO E APRENDIZAGEM DA ÁLGEBRA 

ELEMENTAR 

 
 

Há muito tempo a álgebra desfruta de um lugar de destaque no 
currículo de matemática, representando para muitos alunos tanto a 
culminação de anos de estudo de aritmética como o início de mais 
anos de estudo de outros ramos da matemática. Poucos contestaram 
sua importância, embora muitos só tenham noções superficiais de 
seu significado e seu alcance. (Peggy House , 1995:01)   

 

O capítulo anterior abriu a discussão sobre álgebra, enfocado-a como saber científico, 

uma vez que, considerando o triângulo das situações didáticas, entendemos que quando 

falamos de um conteúdo a ser ensinado na instituição escolar, precisamos conhecer a 

sua natureza epistemológica. O passo seguinte, que é o objetivo desse capítulo, é refletir 

não mais sobre o saber algébrico, mas, sim, sobre o ensino (e aprendizagem) de álgebra. 

Não pretendemos ignorar, entretanto, o caráter sistêmico do triângulo interativo 

professor-aluno-saber, trata-se tão somente de ênfase de análise, agora voltada para 

questões de ordem especificamente didática. 

Nesse sentido, enfocaremos as discussões e estudos que versam sobre a álgebra 

elementar: a passagem da aritmética à álgebra, o uso de letras, a noção de equações, 

bem como os domínios em matemática que dão sentido à atividade algébrica, como a 

resolução de problemas.  

 
1. Álgebra Elementar e Fenômenos Didáticos 

 
Falar do ensino de álgebra nos remete aos fenômenos didáticos. Em primeiro lugar 

porque entendemos que aquele saber algébrico produzido na comunidade científica 

sofre transformações, até a sua inserção na sala de aula. E falar de tais transformações 

implica em analisar a última etapa da transposição didática externa, ou seja, quais as 
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deformações que esse saber científico sofre até se transformar em conteúdo de ensino, 

definido no currículo de matemática e expresso nos livros didáticos. Por outro lado, 

sugere investigar, sobretudo, a transposição didática interna: como o professor 

transforma esse saber a ser ensinado (savoir à ensigné) em saber ensinado (savoir 

ensignée).  

Nesse estágio em que o saber adentra a sala de aula, a transposição didática estabelece 

uma inter-relação com outro fenômeno: o contrato didático. Assim, pretendemos refletir 

sobre como o professor gerencia tais fenômenos nesse universo, de forma que os alunos 

se apropriem desse novo saber. 
 
 

1.1. Elementos da Transposição Didática (externa): os saberes algébricos a ensinar 

 

1.1.1. O que é necessário ser ensinado em álgebra? 

Alan Bell (1996) propõe que na sala de aula há alguns elementos relativos à álgebra que 

precisam ser compreendidos pelos alunos. Para este autor, um primeiro elemento diz 

respeito ao uso da linguagem algébrica como forma de expressar relações e trabalhar 

com representações. Além desse, é fundamental o trabalho com a manipulação de 

expressões simbólicas de forma a possibilitar a proposição e resolução de equações, 

bem como o trabalho com funções e fórmulas. 

Nesse sentido, é necessário que os alunos compreendam a álgebra como um sistema de 

relações. É isso, possivelmente, que Lins e Gimenez (1997) definem como o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. Muito mais do que ensinar álgebra como 

um conjunto de procedimentos que devem ser aplicados na resolução de um problema 

específico, cabe ao professor criar situações de ensino que possibilitem ao aluno pensar 

algebricamente ao se deparar com um problema. Podemos entender a noção de pensar 

algebricamente como a idéia de que o aluno, ao se deparar com um problema, pela 

forma como ele é colocado (quer seja em linguagem natural ou não), possa ter a 

condição de compreender como os dados do problema se relacionam, de forma a fazer 
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escolhas por procedimentos adequados para tratá-los, podendo ser a partir de um 

procedimento algébrico ou aritmético, dependendo da sua natureza e estrutura. 

Como aspectos que podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento algébrico, 

podemos nos remeter a Bell (1996, p.174-175). Ele aponta quatro elementos essenciais 

no ensino de álgebra, que destacaremos aqui: 

 
1. Tornar o aluno capaz de operar com expressões simbólicas; 

2. focalizar a aprendizagem dos aspectos lingüísticos da álgebra, de forma que o aluno 

aprenda a escrever e ler uma notação algébrica de maneira correta e significativa. 

3. ensinar os alunos a manipulá-las [notações] correta e fluentemente; 

4. possibilitar aos alunos a aquisição da competência estratégica necessária para que eles 

possam fazer uso dessa linguagem [algébrica], sempre que se depararem com situações 

onde precisem generalizar, propor e resolver equações, bem como trabalhar com 

funções e fórmulas. 

 

É importante refletir que as competências estratégicas às quais Alan Bell se reporta não 

podem ser desenvolvidas todas ao mesmo tempo. É necessário considerar que há um 

caminho a ser percorrido no desenvolvimento das potencialidades que instrumentalizem 

o aluno a ‘olhar algebricamente’ para um problema e a poder mobilizar as competências 

necessárias para a sua resolução: interpretando-o; extraindo os dados relevantes do 

problema; propondo uma representação deste em uma linguagem simbólica (equação ou 

não-equação); manipulando com os símbolos propostos, a fim de poder resolver a 

situação proposta. 

Para refletirmos sobre como tais competências se desenvolvem, bem como sobre que 

situações podem interferir no seu desenvolvimento, é preciso que façamos uma reflexão 

acerca da iniciação à álgebra, na sala de aula, e de que maneira os fenômenos didáticos 

se articulam em tal processo. É dessa questão que nos ocuparemos agora. 
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2. Elementos da Transposição Didática interna e do Contrato Didático: A álgebra 

elementar na sala de aula 

 
Um dos aspectos importantes, a ser considerado quando falamos da iniciação ao ensino 

de álgebra, é que ele marca a introdução do aluno em um domínio mais sofisticado da 

matemática. Em aritmética, professor e aluno lidam com objetos mais simples e, de 

certa forma, mais concretos, enfocando, sobretudo, as operações fundamentais, com ou 

sem reserva. 

A introdução à álgebra, como falamos anteriormente, começa formalmente, no Brasil, 

no segundo ciclo do Ensino Fundamental, mais especificamente no segundo semestre 

letivo da sexta série (ver capítulo 5, a seguir). Do ponto de vista da psicologia do 

desenvolvimento e aprendizagem de inspiração teórica piagetiana, podemos refletir que 

esse momento coincide com a transição para o período operatório formal, a partir do 

que propõe Jean Piaget (1971b). Segundo os postulados clássicos dessa teoria, é nesse 

período que o pensamento rompe a barreira do concreto e passa a atuar no possível, no 

abstrato. É quando há o desenvolvimento do raciocínio hipotético-dedutivo. Isso seria 

uma possível justificativa psicológica ao ensino de uma matemática mais formal, mais 

‘descolada’ do mundo concreto, e esse argumento é ainda defendido por muitos 

psicólogos, pedagogos e educadores, em geral, para falar do ensino de álgebra em torno 

da 6ª série do Ensino Fundamental. Alguns estudos nos dão suporte para refletir acerca 

dessa transição aritmética-álgebra, como veremos a seguir. 
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2.1. Estudos acerca da introdução do aluno no domínio algébrico39 

Gérard Vergnaud foi um dos muitos estudiosos que se interessaram em investigar a 

passagem da aritmética à álgebra. Mas outros pesquisadores também fundamentam essa 

reflexão (Brito Lima40, 1996). Como as questões propostas por esses estudiosos são de 

natureza mais psicológica e epistemológica do que didática, falaremos de alguns 

elementos que consideramos importantes, mas buscaremos estabelecer relações com a 

vertente didática, que é a que mais nos interessa. 

Filloy e Rojano (1984), assim como Vergnaud e Cortes (1986), acreditam que a 

passagem da aritmética à álgebra se caracteriza como uma ruptura epistemológica, pois 

os alunos passam de uma etapa de conhecimento matemático para outra, na qual 

precisam se apropriar e dominar novos objetos matemáticos, até então desconhecidos, 

reformulando algumas das suas antigas concepções. 

Ainda para Vergnaud, Cortes e Favre-Artigue (1987), o aspecto mais central que 

caracterizaria tal ruptura diz respeito ao fato de que em aritmética se opera de forma 

mais direta, enquanto que em álgebra é necessário extrair e escrever relações entre a 

incógnita e os números conhecidos, passando por um procedimento específico de 

tratamento desses dados (desconhecidos e conhecidos), até que se chegue ao resultado.  

Para estabelecer essas relações, é necessário que o aluno se aproprie do procedimento 

algébrico de resolução de problemas que é, em essência, diferente do procedimento 

aritmético. Nesse sentido, na resolução de um problema que potencialize o uso de 

procedimentos algébricos de resolução, torna-se necessário extrair as relações 

matemáticas existentes entre os dados do problema; transpor estas relações da 

                                                 
39 A álgebra inicial é chamada, por alguns estudiosos, de "pré-álgebra". A pesquisadora canadense 
Carolyn Kieran, da Universidade de Quebec  e a brasileira Analúcia Schliemann, hoje na Universidade de 
Tufts, nos Estados Unidos, são exemplos de pesquisadores que utilizam essa palavra para definir a 
álgebra inicial, quando se está ainda na transição do domínio aritmético para o algébrico. 
Particularmente não somos adeptos ao uso desse termo, porque o prefixo ‘pré’, de pré-álgebra, nos dá a 
idéia de algo ‘anterior’ à álgebra. Assim, preferimos falar em ‘álgebra inicial’, por entendermos que 
aqui já nos situaríamos no domínio algébrico. 
40 Nessa estudo, o nome que aparece nas referências bibliográficas relativas aos trabalhos desenvolvidos 
pela doutoranda é BRITO LIMA. Esta pesquisadora investiga o ensino e aprendizagem da álgebra 
elementar desde o final da década de 80, ainda na graduação em Psicologia, na qualidade de bolsista do 
CNPq. No curso de Mestrado em Psicologia deu continuidade aos trabalhos nesse campo de 
conhecimento. Hoje, no doutorado, pretende relacionar os aspectos estudados há quase duas décadas, à 
análise da interface entre os fenômenos didáticos. Ver ‘Trajetória profissional’ no Apêndice dessa Tese. 



  114
 

linguagem natural para um sistema simbólico formal (equação); e operar, não de uma 

forma direta, como no caso dos problemas aritméticos, mas seguindo todo um 

processamento algébrico que envolve a manipulação de incógnitas e números 

conhecidos, com o objetivo de descobrir o valor desconhecido – a incógnita. 

Essa relação entre aritmética e álgebra, e em que medida essa transição apresenta 

elementos de ruptura, também é pontuada por Teles (2002). Em um estudo por ela 

conduzido, a partir da análise de livros didáticos que trabalham com iniciação à álgebra, 

esta autora reflete que o trabalho com as noções de igualdade e de operações inversas – 

que poderiam ser consideradas noções fundamentais para a introdução à álgebra – é 

proposto de forma que não favorece uma continuidade entre o conhecimento aritmético 

e o algébrico. Ao contrário, poderíamos falar, partindo de sua análise, em elementos de 

ruptura e descontinuidade, nos livros didáticos que se propõem a introduzir a álgebra 

elementar. 

Tomando como ponto de partida essa questão e considerando o viés didático, é possível 

refletir que há elementos fundamentais de transposição didática e contrato didático que 

podem ser observados. Primeiramente, a compreensão do que vem a ser uma incógnita. 

Operar com letras e números é uma marca do domínio algébrico, que precisa ser 

apropriada pelos alunos.  

Booth (1995) aponta que uso de letras marca uma das dificuldades com as quais os 

alunos se deparam em álgebra, pois, ele impede que a resolução possa ser feita 

diretamente, como no caso da aritmética. Segundo esta autora, em uma adição do tipo 3 

+ 5 = ?, é possível ao aluno realizar a operação de forma direta. No caso de 3x + 5 = 11, 

é mais difícil operar diretamente, pois há a necessidade de estabelecer relações entre os 

dados e seguir todo um procedimento de resolução que conduza à identificação do valor 

do x, ou seja, ao valor que satisfaz a igualdade. 

Outro elemento que também pode ser considerado crítico, ainda com respeito às 

incógnitas e variáveis, refere-se ao fato dos conceitos de variável/incógnita não serem 

explorados adequadamente. É comum, ao se perguntar ao aluno “o que é uma 

incógnita?”, a resposta, via de regra, será: “é o x”. Isso provoca um tipo de erro que 
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Brito Lima (1996) identificou em um estudo que buscava investigar como os alunos de 

2ª a 6ª série (série onde formalmente se inicia o ensino de álgebra, como já 

mencionamos) desenvolvem o pensamento algébrico. Quando o problema que era 

proposto em linguagem natural trazia elementos que possibilitavam a geração de uma 

equação com duas variáveis (por se tratar de quantidades desconhecidas, mas que eram 

de natureza diferentes), os alunos de 6ª série comumente colocavam a letra x para 

representar qualquer quantidade desconhecida, como podemos observar no extrato de 

protocolo a seguir. 

 
Cr - A quantidade de frutas que D. Vera comprou foram 67, mais um saco de que é 
x. E é igual a D. Lia, que é 23 mais x mais x de novo, porque é um saco de maçã e 
um de uva. 
(Explica o procedimento de resolução...) 
E - E você usa x pra tudo que é desconhecido? 
Cr - É. 
E - E pode usar a mesma letra para coisas desconhecidas que são diferentes? 
Cr - Acho que sim... é tudo desconhecido! 

Quadro 2: Exemplo de recorte de protocolo de Brito Lima (1996) 

 

Assim, a noção do que vem a ser incógnita (como também, variável) é uma questão 

bastante relevante quando discutimos o desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Booth (1995) faz uma reflexão importante, em outra direção do que discute Brito Lima, 

mas ainda referente à questão das variáveis (já discutido brevemente no capítulo 

anterior). Ela propõe que a idéia da letra representando um valor específico (como no 

caso de se pensar em incógnita) aproxima a álgebra da aritmética, onde cada símbolo 

representa um único valor numérico41. Esta discussão pode ser ilustrada se tomamos um 

tipo de atividade escolar comum no final das séries iniciais do Ensino Fundamental (em 

geral na 4ª série), antes da introdução formal do aluno no domínio algébrico. O 

professor solicita ao aluno que encontre o valor do quadrado, como no exemplo: 

                                                 
41 No capítulo anterior, discutimos brevemente o quanto é delicada a questão que envolve a noção de 
variável ou de incógnita. Pensar que a incógnita representa apenas um único valor também pode gerar 
um equívoco para a sua compreensão. No caso de uma equação do 2º grau, por exemplo, encontraremos 
dois valores para o x e ainda assim podemos falar de incógnitas, pois esses valores, embora sendo mais 
de um, são específicos e apenas eles satisfazem a igualdade. Numa função, por outro lado, o x é uma 
variável, pois ele pode variar, dependendo das outras grandezas envolvidas. Para cada valor específico – 
de uma determinada grandeza - o x assumirá um diferente valor numérico. 
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3 + � = 8 
 

Apenas um número satisfaz o problema e essa idéia parece ser transposta para álgebra, 

como se o simples fato de, ao invés de utilizarmos o quadrado, utilizássemos o x (3 + x 

= 8), essa expressão passasse a ser considerada uma equação algébrica. Na visão de 

Booth, essa seria uma concepção bastante inadequada e se configuraria como um 

elemento que complexifica a construção do pensamento algébrico. Essa autora reforça 

ainda mais tal questão, citando um estudo onde era proposto o seguinte problema: 
 

 
Considerando a expressão x + y + z = x + p + z. Essa afirmação é verdadeira? 
Sempre; Nunca; Às vezes, quando... 

 
Quadro 03: Exemplo de problema de matemática proposto para alunos 

 

Um dos alunos justifica: “Não será verdade nunca! (...) porque ela terá valores 

diferentes... porque p tem de ter um valor diferente de y e dos outros valores, senão não 

será verdadeira” (Booth, 1995, p.32). 

Usiskin42 (1995, p.11) também reflete na mesma direção que Booth, propondo que: 
 
 
Os alunos também tendem a acreditar que uma variável é sempre 
uma letra. Essa visão é corroborada por muitos professores, pois 
 

3  +  x  =  7     e     3  +  �  =  7 
 

são em geral consideradas coisas da álgebra, ao passo que 
 

3  +  ____  =  7    e   3  +  ?  =  7 
 

não, embora o traço e o ponto de interrogação sejam, na medida em 
que se deseja resolver uma equação, equivalentes ao x e ao �. 
 

 

                                                 
42 Este autor se coloca no grupo de matemáticos e estudiosos da Educação Matemática que prefere usar 
o termo variável a incógnita. Entretanto, no nosso texto, continuaremos a usar o termo incógnita, que é 
mais comumente usado entre os professores de matemática, no Brasil, quando se faz referência a um 
valor numérico que específico. 
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Discute, ainda, que além de pensar que variáveis são sempre letras, para os alunos as 

variáveis sempre representam números. E conclui: 

 
Contudo, os valores assumidos por uma variável nem sempre são 
números, mesmo na matemática do segundo grau. Na geometria, as 
variáveis muitas vezes representam pontos, como se vê no uso de A, 
B e C, quando escrevemos ‘se AB = BC, então �ABC é isósceles’. 
Na lógica, as variáveis p e q muitas vezes representam proposições; 
na análise, a variável f pode muitas vezes representar uma função 
(...)” Usiskin (1995, p.11) 

 

Desta feita, construir uma noção clara do que vêm a ser variáveis e/ou incógnitas é um 

dos aspectos mais importantes no desenvolvimento do pensamento algébrico. A idéia de 

variável/incógnita também aparece associada diretamente à noção de equação. Como já 

referimos, o aluno não pode operar de forma direta no problema, como acontece em 

aritmética, mas precisa estabelecer uma equação e realizar todo um procedimento de 

resolução que o possibilite encontrar o número que satisfaça a igualdade e, dessa forma, 

descobrir o x.  

O que tradicionalmente se vê no ensino de álgebra, em termos de contrato e 

transposição didática interna, é que o professor de matemática quase sempre tende a 

valorizar mais a etapa operacional, ou seja, o procedimento algébrico de resolução da 

equação. E nesse procedimento, um elemento explícito do contrato didático é o de que o 

aluno deve obedecer a uma série de passos seqüenciais e regras fixas, a fim de achar a 

solução do problema, encontrando o valor da incógnita.  

Em primeiro lugar, ele deve separar letras e números. A incógnita deve ficar no 

primeiro membro da igualdade, à esquerda do sinal, e os números que não estão 

atrelados à parte literal devem ser colocados no outro membro, à direita do sinal de 

igualdade. 

Uma segunda regra é a de que ao mudar de membro, deve-se realizar a operação 

inversa. O que é dito aos alunos, em geral, como forma de sintetizar esse procedimento 

é que “mudando de lado, muda-se o sinal”. Assim, se um número, em determinado 

membro, está acompanhado do sinal de + (mais), ele deve passar para o outro membro 
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mudando este sinal para –  (menos). Alguns professores mencionam a idéia de operação 

inversa, mas muitos deles remetem apenas à mudança do sinal. 

Em seu estudo, Brito Lima (1996) encontrou esse tipo de argumento, ao questionar aos 

alunos sobre o porquê de, numa determinada equação, o número, ao ser transposto para 

o outro membro, aparecia, por exemplo, com um sinal negativo à sua frente. As 

justificativas das crianças entrevistadas era justamente a de que “ao mudar de lado, 

deve-se mudar o sinal”.  

Outros alunos, quando questionados sobre o porquê desse procedimento, justificavam 

que era “porque tinha que usar a operação inversa”, sem, contudo, explicar o porquê 

do uso de tal operação. Quando a pesquisadora/entrevistadora insistia ainda mais, quase 

sempre a resposta final era: “porque o professor ensinou assim”.  

A seguir, como forma de ilustrar essa discussão, o extrato de um protocolo de entrevista 

de um aluno de 6ª série, cujo problema em linguagem natural envolvia quantidades de 

bolas de gude e apresentava a seguinte estrutura: a + x = bx. A equação a ser proposta 

deveria ser: 26 + x = 3x. 
 
 
Cr - É... 26 bolas de gude, que era de Sérgio, mais a quantidade x, que é a 
quantidade que continha no saquinho, é igual à quantidade que Joãozinho tinha, que 
era três saquinhos, que era 3x. Aí passa os termos de x pro lado esquerdo e os que 
não são de x pro lado direito, continuando a operação inversa, aí ficou x menos, que 
aqui era mais, aí passou pro outro lado, aí ficou - 3x.  Aí é igual a - 26, era + 26 aí 
ficou - 26.  Então, x - 3x = - 26, - x = - 26 : 2, - x = - 13, aí x não pode ficar 
negativo, aí multiplica tudo por menos um, aí fica x = 13.  
E - Ah, quer dizer que você multiplicou tudo por menos um, aí ele ficou positivo? 
Cr - Fica, porque "negativo com negativo" é o inverso do negativo, que é "positivo".  
E - E por que você multiplicou por menos um? 
Cr - Porque o x não pode ficar negativo. 
E – E por que o x não pode ficar negativo? 
Cr – Ah... porque senão dá errado o resultado. 
(...) 
E – Me explica outra coisa: por que você passou tudo que tinha x para o lado 
esquerdo e o que não tinha x para o lado direito? 
Cr - Porque tem que fazer assim, separar os termos com x dos que não têm x, pra 
poder descobrir quanto é x. 
E – E, por que mesmo, quando você passou x para o lado esquerdo e o que não tem 
x para o direito, o 26 ficou -26? 
Cr - Não é a operação inversa? Mudou de lado tem que fazer isso. (...) 

Quadro 04: Exemplo de recorte de protocolo de Brito Lima (1996) 
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Acreditamos que essa é uma questão inerente à forma como os contratos didático e 

pedagógico se estabelecem, não só no ensino de matemática, mas de qualquer 

disciplina: o que o professor ensina deve ser aprendido e aplicado, sem que necessite de 

muitas explicações. Se ele ensinou, deve ser cumprido. Dessa forma, as respostas são 

banais: “porque tem que ser assim”; “porque senão dá errado”; sem que, na verdade, 

o aluno apresente o argumento formal que justifique tal procedimento. 

Retomando a discussão acerca da idéia de equação e do procedimento algébrico de 

resolução, Cortes, Kavafian e Vergnaud (1989) pontuam que uma equação deve ser 

compreendida como uma igualdade que explicita relações matemáticas existentes entre 

a incógnita e certos dados, com o objetivo de calcular o valor desconhecido, mas que 

nem sempre isso é enfocado na sala de aula.  

Nessa direção, Kieran (1982, 1984, 1992) encontra em seus estudos que há uma 

carência de uma concepção estrutural do que seja uma equação pelos estudantes. Eles 

não conseguem perceber, por exemplo, a relação de equivalência existente entre 

expressões como x + 4 = 7 e x = 7 – 4. Se o signo utilizado (+ ou –) ou o lugar em que 

o número está disposto é diferente, então, parece que o aluno acredita que 

necessariamente as equações não são equivalentes. 

Ainda em relação à questão da igualdade, Brito Lima (1996) observa que muitos dos 

alunos esperavam que após o sinal de ”igual” aparecesse apenas um único número, 

entendendo esse número como o resultado da equação. Assim, eles não sentiam 

dificuldades em equações cuja estrutura era ax + b = c, mas apresentavam alguma 

dificuldade quando se deparavam com uma equação que tinha como estrutura ax + b = 

cx + d 43. Alguns deles chegavam a dizer que não era possível resolver tal equação, uma 

vez que não aparecia o resultado após o sinal. 

Lins e Gimenez (1997) discutem que esse fenômeno está relacionado ao que o 

pesquisador australiano Kevin Collis chama de “não-aceitação da falta de 

fechamento”. Numa questão como: “se e + f = 8 então, e + f + g = ?”, muitos alunos se 

                                                 
43 Filloy e Rojano (1985) chamam as equações onde após o sinal de igualdade aparece apenas um 
número de equações aritméticas, e a segunda estrutura (números e letras após a igualdade) de equações 
algébricas. 
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recusam a aceitar 8 + g como resposta, uma vez que 8 + g não é uma resposta fechada, 

não corresponde a um único resultado. 

Considerando os fenômenos didáticos, talvez possamos acreditar que essas concepções 

e dificuldades se instituem por conta da forma como o contrato didático e a transposição 

didática se estabelecem no ensino de aritmética (e, assim, falarmos de efeitos de 

contrato e de transposição). Retomando a questão acima aludida, após a igualdade, 

espera-se sempre o resultado (o que é reforçado pela tecla = das máquinas de calcular, 

que de fato têm essa função: fornecer o resultado da operação). Alguns estudos (ver 

Kieran, 1992, Schliemann, et. al., 2006 e Schliemann, 1992) discutem que esse tipo de 

expectativa faz com que os alunos concebam que o sinal de igualdade anuncia o 

resultado da operação. Como se o que está antes do sinal sofresse uma transformação e 

resultasse no número à esquerda do sinal.  

Essa concepção precisa ser revista em álgebra e as antigas concepções necessitam ser, 

em parte, rompidas. O sinal de igualdade precisa ser entendido como indicando que há 

uma equivalência entre o que está à sua direita e à sua esquerda. Isso implica no 

estabelecimento de um novo contrato didático e na ruptura do antigo contrato, do sinal 

de igualdade como operador, tão incorporado no ensino de aritmética. 

Hoje em dia é possível encontrar livros didáticos44 que utilizam a balança de dois pratos 

no início do capítulo destinado à iniciação à álgebra, como uma metáfora à idéia de que 

uma equação representa uma igualdade entre quantidades. A balança aparece, então, 

como uma metáfora, cujo objetivo principal é auxiliar o aluno na compreensão do sinal 

( = ) como expressando a igualdade entre duas quantidades, e de como elas podem ser 

manipuladas, sem com isso alterar a igualdade. 

Essas dificuldades enfrentadas pelo aluno na compreensão do significado do sinal de 

igualdade, fruto de marcas de contratos didáticos referentes à aritmética, bem como à 

forma como se dá à transposição didática interna naquele domínio de conhecimento, 

conduzem a uma outra preocupação: a dificuldade na compreensão do procedimento de 

realizar a mesma operação em ambos os membros de uma equação sem, com isto, 
                                                 
44 Ver capítulo 5. 
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alterar a igualdade – a manipulação de incógnitas (ver Kieran, 1988, 1989, Schliemann 

et. al., 2006 e Schliemann, Brito Lima e Santiago, 1992). Numa equação como 5x + 5 = 

2x + 4, pode-se subtrair 2x em ambos os membros da igualdade, sem com isso a 

igualdade ser alterada.  

Todavia, este procedimento não é realizado com freqüência por professores e alunos, o 

que comumente é enfatizado é o procedimento de transposição de um membro para o 

outro45, implicando na idéia de ao mudar de lado, inverte-se o sinal. Novamente aqui 

podemos identificar o quanto questões da aritmética são transpostas para a álgebra. A 

idéia de transposição de um membro para o outro, por exemplo, se apóia na realização 

das operações inversas, bastante enfocadas no trabalho com aritmética. Embora muitos 

professores considerem o procedimento de transposição como uma versão simplificada 

da realização da mesma operação em ambos os membros da igualdade, este último 

enfatiza a simetria de uma equação, enquanto que esta ênfase está ausente no 

procedimento de transposição46.   

Podemos nos questionar, no que se refere à relação ao saber do professor, se de fato 

está claro para muitos dos professores de matemática que o procedimento de 

transposição é equivalente ao de tirar a mesma quantidade de ambos os membros da 

igualdade. E então, se o professor não possui essa compreensão, não é possível ensiná-

la ao aluno. 

Outra dificuldade revelada por alguns estudos experimentais, acerca da passagem da 

aritmética à álgebra, diz respeito à representação sob forma de equação do enunciado de 

um problema. Lochhead e Mestre (1995) exemplificam essa questão a partir de um 

                                                 
45 Utilizamos, aqui, o termo transposição ao nos referirmos ao procedimento que enfoca a passagem de 
um membro para o outro da igualdade. Optamos por manter o mesmo termo utilizado quando da 
realização da dissertação de mestrado, cujo saber específico investigado naquele trabalho – a álgebra – 
inspirou a opção pelo saber algébrico nessa tese. É importante sinalizarmos ao leitor que não se deve 
confundir o que aqui chamamos de procedimento de transposição com a noção de transposição didática.  
46 Essa reflexão nos sugere que além da existência de efeitos de contrato, discutidos por Brousseau e 
outros pesquisadores em Didática da Matemática, parece haver, também, certos efeitos de 
transposição, esses ainda não abordados na literatura. Tais efeitos, na nossa concepção, parecem estar 
relacionados à questão da relação ao saber do professor e à forma como o ensino é estruturado. No 
nosso entender, quando a forma aritmética de pensar sobre um problema – o procedimento aritmético – 
é transposta linearmente para a forma de se trabalhar em álgebra – o procedimento algébrico – isso nos 
sinaliza a possibilidade da existência de um efeito de transposição. Bessa de Menezes (2004), embora 
não aprofunde essa questão, aparece na literatura como um dos pesquisadores que admite a existência 
desse tipo de efeito. 
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problema relativamente simples: é solicitado aos alunos que eles leiam uma sentença 

que relaciona duas variáveis e que escrevam uma equação que represente essa relação. 

No problema a seguir (p.145), 37% dos alunos de um curso de Engenharia se 

equivocaram na resposta: 
 

 
Escreva uma equação usando as variáveis A e P para representar a seguinte 
afirmação: Há seis vezes mais alunos do que professores nesta universidade. Use 
A para indicar o número de alunos e P para indicar o número de professores.  

 
Quadro 05: Exemplo de problema de matemática proposto para alunos 

 
 
Dos alunos que erraram, dois terços deles propôs a seguinte equação: 6A = P, havendo 

uma troca de variáveis. 

Outros pesquisadores (ver, por exemplo, Laborde, 1982, Da Rocha Falcão, 1992 e Brito 

Lima, 1996), quando investigam a proposição de equações a partir de problemas em 

linguagem natural também encontram esse tipo de dificuldade.  No momento em que se 

depara com o problema, o aluno precisa transformá-lo para a linguagem matemática. 

Este é um momento muito importante na resolução de tal tipo de problema. Os dados 

devem ser transformados em números, letras, igualdade, e ainda assim representarem 

fidedignamente o problema.   

Neste processo, há uma perda do referencial semântico. Com o término do cálculo 

algébrico, o aluno deve retomar o problema e relacionar o número encontrado com o 

problema dado, passando do resultado numérico obtido à resposta. Esta etapa de 

retorno ao referencial semântico de origem representa, assim, um movimento inverso à 

etapa anterior, que se segue à colocação de um problema em equação e ao cálculo 

algébrico. Essa questão de descontextualização e recontextualização foi abordada no 

capítulo referente à transposição didática e acreditamos que é de extrema relevância na 

gênese artificial do saber. 
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No entanto, o próprio trabalho com problemas que contextualizem o saber algébrico é 

algo que precisa ser refletido. Nos livros didáticos de matemática, até algumas décadas 

atrás, havia dois capítulos distintos: um versando sobre equações algébricas e outro que 

trazia problemas envolvendo equações. Isso se configura, no nosso entender, como uma 

questão importante, em termos de transposição didática externa (bem como, interna). 

Possivelmente, a idéia subjacente a essa antiga proposta de organização dos conteúdos é 

a de que resolver um problema que mobilize procedimentos algébricos de resolução é 

mais difícil do que trabalhar com a equação já pronta, pois o aluno precisaria interpretar 

o problema, extrair, por ele mesmo, os dados numéricos e estabelecer a incógnita. 

Entretanto, não se reflete que esse procedimento descontextualiza a noção do que seja 

uma incógnita e a compreensão de uma equação.  

Todas essas questões, no nosso entender, são de extrema relevância para que possamos 

refletir sobre como se pode ensinar álgebra, no universo da sala de aula. Muitos 

estudiosos têm discutido exaustivamente essa problemática, e alguns estudos podem 

apontar caminhos nesse processo, como veremos mais adiante. 

 

3. Quando e como ensinar Álgebra: Reflexões acerca da Introdução à Álgebra no 

Ensino Fundamental47 
 

Como discutimos no capítulo anterior, Lee (1996) situa a álgebra como uma mini-

cultura dentro da cultura da matemática. E avança, propondo que a passagem da 

aritmética à álgebra se configuraria como um “choque cultural”. Desta forma, na sua 

visão, se a álgebra é uma mini-cultura, “a sua introdução é o primeiro estágio em um 

longo processo de aculturação, uma iniciação em uma nova cultura” (Lee, 1996, p.88).  

                                                 
47 Acreditamos que é relevante a discussão desse tema, neste capítulo, pelo fato de que o professor e 
alunos do nosso estudo estarem envolvidos exatamente com, a passagem da aritmética à álgebra. As 
seqüências propostas pelo professor versam sobre essa transição. Para maiores esclarecimentos, ver 
capítulo de análise dos dados 
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Não existe uma receita específica acerca de como introduzir o aluno no domínio 

algébrico. A álgebra, por conta de sua amplitude, pode ser ensinada enfocando 

resolução de problemas, ou relacionando-a com funções e com geometria; fazendo uso 

de diagramas, como também do ambiente virtual do computador. Os diversos estudos 

revelam a funcionalidade de cada um desses domínios. O que se torna mais importante, 

em cada um desses ambientes ou domínios matemáticos, é atribuir sentido aos 

elementos centrais em álgebra: a noção de incógnitas e variáveis, a modelização, a 

representação, a linguagem algébrica. 

 

3.1. Uma reflexão sobre a prioridade da aritmética à álgebra 
 

A própria noção de quando se deve iniciar o ensino de álgebra é foco de muitas 

discussões. A prioridade aritmética em relação à álgebra é uma das justificativas para 

amparar a concepção de que o ensino de álgebra deve vir após os conceitos de 

aritmética estarem solidificados. Talvez isso esteja relacionado àquela primeira 

concepção de álgebra, refletida por Usiskin (1995), sobre a álgebra como aritmética 

generalizada.  

Alguns estudos48 defendem que a álgebra pode ser introduzida mais cedo do que propõe 

o currículo escolar vigente. Brito Lima (1986), em estudo realizado com crianças de 1ª a 

6ª série do Ensino Fundamental, encontrou que já a partir da 2ª série alguns alunos 

conseguem propor alguma forma de representação de problemas apresentados em 

linguagem natural, já conseguem, mesmo que de uma forma ainda incipiente, pensar 

algebricamente.  

Essa possibilidade de modelização de problemas, com as crianças pequenas, só era 

conseguida, de início, com a ajuda da pesquisadora49, como mostra a ilustração 

seguinte, referente a um problema que versava sobre quantidades de pipas produzidas 

                                                 
48 Kieran (1995); Thompson (1995); Brito Lima (1996); Da Rocha Falcão, Brito Lima, Araújo, Lins Lessa e 
Osório (2000a e 2000b). 
49 Isso nos remete à idéia de Zona de Desenvolvimento Proximal, proposta por Vygotsky (2001), que, em 
síntese, se caracteriza como a distância entre o que a criança é capaz de realizar sozinha (seu nível real 
de desenvolvimento) e aquilo que só consegue fazer com a ajuda do outro mais experiente (seu nível 
potencial). 
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por crianças dos bairros (da cidade do Recife) de Piedade e de Boa Viagem. Uma 

criança das crianças entrevistadas - da 2ª série - produziu a representação a seguir: 
 

 

 

 

Figura 08: Exemplo de recorte de protocolo de Brito Lima (1996) 
 

Brito Lima ainda encontra um desenvolvimento nessas formas de representação, desde 

uma representação mais icônica, na qual a criança representa os dados concretos do 

problema, passando por uma representação intermediária, onde ela coloca círculos, 

quadrados e outros símbolos para representar os dados desconhecidos do problema, até 

o uso sistemático de letras. A seguir, o mesmo problema numa forma de representação 

que a pesquisadora chamou de icônica: 

 

Figura 09: Exemplo de recorte de protocolo de Brito Lima (1996) – aluno de 2ª série 
 

Em outro estudo, Da Rocha Falcão, Brito Lima, Araújo, Lins Lessa e Osório (2000a e 

2000b) propuseram, em sala de aula, uma seqüência de atividades que tinha por objetivo 

introduzir alguns conceitos que acreditavam ser fundamentais para o desenvolvimento 

do pensamento algébrico em crianças de 2ª série de uma escola da cidade do Recife. Tal 

estudo consistia na realização de módulos de atividades, cada um trazendo elementos 

Aqui, a criança construiu a representação 
com ajuda do examinador. Segundo o 
problema, as crianças de Boa Viagem 
produziram uma certa quantidade de pipas 
pela manhã e o triplo dessa quantidade à 
tarde. No final, haviam produzido a mesma 
quantidade de pipas das crianças do bairro 
de Piedade (24). Cada círculo representa a 
quantidade de pipas produzidas pelas 
crianças de Boa Viagem.  
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que pudessem contribuir para a construção do pensamento algébrico, desde a 

comparação e transformação entre quantidades, passando pela representação icônica e 

simbólica, até a proposição de uma equação (etapa chamada de modelização). As 

atividades dos dois primeiros módulos traziam situações em que os alunos, por 

exemplo, deveriam descobrir que tipo de transformação os objetos sofriam, ao passarem 

por uma máquina mágica, a partir de atividades propostas por Anno (1991), como nos 

exemplos a seguir: 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10: Exemplo de atividades propostas por Anno (1991) 

 

 Exemplo 1: Os objetos, 
uma vez passando pela 
máquina mágica, perdem 
suas características e 
viram apenas círculos 
cinza, representando a 
quantidade de objetos e 
enfocando, também, as 
transformações.  

 

Exemplo 3: Os objetos, 
uma vez passando pela 
máquina, transformam-se 
em letras, sendo que 
cada objeto é 
representado por uma 
letra diferente e as letras 
são repetidas em função 
da quantidade de objetos 
existentes.  

Exemplo 2: Os objetos, 
ao passarem pela 
máquina, perdem suas 
características e 
aparecem 
representados pelas 
letras iniciais dos seus 
nomes: martelo, pinto, 
relógio e ônibus.  
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Os módulos iam, pouco a pouco, apresentando elementos mais complexos, com o 

objetivo de conduzir os alunos a pensarem algebricamente. Esse primeiro módulo 

visava, essencialmente, levar os alunos a compreenderem o uso de letras como forma de 

representação. Não há, nesse primeiro módulo e nas figuras sugeridas por Anno (1991), 

uma relação direta com álgebra. O que há, de fato, são situações que podem levar os 

alunos a refletirem sobre questões relevantes no domínio algébrico de resolução de 

problemas.  

Esse estudo inspirou o trabalho de Lins Lessa (2005), na qual ela observa uma 

seqüência de introdução à álgebra na 6ª série, a partir desses módulos de atividades. Em 

um primeiro momento, ela trabalhou com a professora, no sentido de apresentar a 

seqüência e sugerir como ela poderia ser trabalhada em sala de aula. Num segundo 

momento, a pesquisadora fez a observação das aulas nas quais a seqüência era proposta 

e negociada com os alunos, analisando em que medida tal seqüência favorecia a 

construção, pelos alunos, de conceitos fundamentais em álgebra, e investigando de que 

forma se dava a gestão dos fenômenos didáticos naquele contexto.  

Thompson (1995), por sua vez, trabalhou com alunos de 3ª a 6ª séries, tencionando 

introduzir os conceitos algébricos fundamentais que deveriam ser compreendidos pelas 

crianças. Propôs desde uma abordagem que chamou de representação concreta, 

passando pela representação pictórica, até introdução de equações do primeiro grau. 

Ele utilizou, inicialmente, fichas quadradas de cartolina – fichas mágicas. As fichas 

vermelhas não eram marcadas e as azuis eram marcadas com um x. Quando os alunos 

dominavam o trabalho com essas fichas concretas, o pesquisador passava para a etapa 

seguinte, propondo a representação pictórica das fichas, em problemas de adição em 

planilhas, com desenhos semelhantes às fichas. Por fim, ele introduzia a proposição de 

equações, partindo também do material concreto.  

Nas crianças menores (3ª e 4ª séries), Thompson encontrou como resultado a 

compreensão paulatina dos principais conceitos envolvidos na álgebra inicial. Para as 

crianças que já foram formalmente introduzidas no domínio algébrico, o autor reflete 
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que a atividade possibilitou a esses alunos darem um sentido às regras que utilizavam 

mecanicamente. 

Esses estudos nos possibilitam refletir sobre as concepções vigentes, relativas à álgebra. 

A noção de prioridade aritmética, ao que parece, está apoiada em um tipo de concepção, 

que, necessariamente, não é a mais adequada. Entretanto, independentemente da 

discussão sobre se a aritmética precisa ser consolidada antes ou se é possível trabalhar 

os domínios aritmético e algébrico de forma concomitante – uma vez que esse não é o 

objetivo do nosso estudo - entendemos que é preciso definir uma concepção de álgebra, 

para poder propor uma hierarquia na construção do pensamento algébrico, bem como, 

investigar que tipo de atividades podem ser significativas para esse desenvolvimento.  
 

3.2. Domínios em matemática que dão sentido à atividade algébrica: breve 

discussão sobre o trabalho com resolução de problemas 
 

Conforme discutido no capítulo anterior, a resolução de problemas, historicamente, foi 

o que trouxe a maior contribuição para o desenvolvimento da álgebra. A matemática 

utilitária dos povos da Idade Antiga, onde problemas matemáticos cotidianos 

precisavam ser resolvidos, configurou-se como um ponto de partida para a álgebra. 

Bednarz e Janvier (1996) observam que no ensino de álgebra também acontece o 

mesmo. Há uma preferência pela resolução de problemas como elemento para se 

trabalhar a álgebra escolar. Essa preferência parece remeter à concepção da álgebra 

como ferramenta de resolução de problemas, também discutida no capítulo anterior. 

Seriam, então, esses problemas que revelariam ao aluno a potente ferramenta que é a 

álgebra, uma vez que pelo procedimento aritmético de resolução de problemas, eles 

[alunos] não conseguiriam dar conta do problema proposto. 

Entretanto, muito do que foi e ainda é trabalhado, em termos de resolução de problemas, 

diz respeito a encontrar o valor da incógnita. A resolução de problemas precisa ser 

entendida de uma forma amplificada. Problemas que envolvem geometria e funções, por 

exemplo, possibilitam ao aluno ampliar a sua concepção de álgebra, muitas vezes 

restrita à idéia de “campo da matemática que trabalha com letras”. 
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Com respeito à resolução de problemas, ainda no estudo de Brito Lima (1996), 

discutido no tópico anterior, esta pesquisadora propõe duas classes de problemas 

algébricos, baseadas naqueles que apareciam nos livros didáticos de matemática na 

década de 80. Uma primeira classe era a que enfatizava a transformação de uma 

quantidade em outra, semelhante aos problemas de aritmética. Um exemplo de 

problema desse tipo poderia ser: 
 
 

"Carla colecionava papéis de carta. Ela tinha 23 papéis na coleção e ganhou dois 
pacotes da sua tia. No final, a sua coleção ficou com 37 papéis de carta. Quantos 
papéis havia em cada pacote que ela ganhou?" 
 

Quadro 06: Exemplo de problema ressaltando a transformação  
de uma quantidade em outra, proposto por Brito Lima (1996) 

 

A equação gerada por este problema seria 23 + x = 37. Essa estrutura era uma das que 

mais apareciam nos livros didáticos, no Brasil, naquela década (época de realização do 

estudo) e, embora legítima como estrutura algébrica, promove alguns efeitos. Em 

primeiro lugar, o sinal de igualdade continua a ser tratado como operador, tal como o é, 

classicamente, em aritmética. Isso, como já discutimos, pode obstaculizar a 

compreensão da igualdade entre quantidades, tão importante quando da introdução no 

domínio algébrico. Segundo, um problema desse tipo pode ser resolvido 

aritmeticamente. Assim, a potência da álgebra como ferramenta de resolução de 

problemas, não é claramente percebida.  

Os alunos de séries preliminares (2ª e 3ª séries), nesse estudo, resolviam problemas 

desse tipo por adição. Assim, ao 23 eles adicionavam palitos ou bolas, desenhados no 

papel, contando um a um, até chegarem ao número 37: 
 

23 �������������� 

� 

14 bolas 
 

Figura 11: Exemplo de resolução de problema por alunos, em Brito Lima (1996) 
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A segunda classe de problemas, que não foi freqüentemente encontrada nos livros 

didáticos, ressaltava a igualdade entre quantidades, como no exemplo a seguir: 
 
  

 
"Bruno e Rafael adoravam docinhos. Numa tarde, Bruno comeu 12 surpresas 
de uva e todos os brigadeiros que havia em uma bandeja.  Rafael comeu ao 
todo 27 doces, entre brigadeiros e surpresas de uva.  Eles comeram a mesma 
quantidade de docinhos. Quantos brigadeiros havia na bandeja?" 
 
Quadro 07: Exemplo de problema ressaltando a igualdade entre quantidades, 

proposto por Brito Lima (1996) 
 
 
Embora muitos alunos resolvessem esse problema aritmeticamente, uma vez que a 

estrutura do mesmo era simples (a + bx = c), a igualdade entre quantidades era 

ressaltada, o que favorecia, segundo o estudo, o desenvolvimento do procedimento 

algébrico de resolução, quando eram apresentados problemas de estrutura mais 

complexa.  

 

Falar de resolução de problemas nos remete ao livro didático. Algumas questões que 

nos parecem pertinentes são: como o livro didático trata o conhecimento algébrico a 

ser ensinado? Que concepções de álgebra podem ser reveladas no livro didático? 

Como ele aborda a resolução de problemas no domínio algébrico? 

Mas, por outro lado, falar do livro didático aponta para uma reflexão sobre o currículo 

de matemática, mais especificamente, sobre Parâmetros Curriculares Nacionais, que 

têm um papel fundamental no que diz respeito a orientar e regular o texto de saber que 

aparece no livro didático. Trataremos dessa questão no capítulo que se segue.  



CAPÍTULO 6 

 

A ÁLGEBRA ELEMENTAR NO  

CURRÍCULO E NO LIVRO DIDÁTICO 

 

Em contrapartida à simples reprodução de procedimentos e ao 
acúmulo de informações, os educadores matemáticos apontam a 
resolução de problemas como o ponto de partida da atividade 
matemática. Essa opção traz implícita a concepção de que o 
conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm 
situações desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver 
estratégias de resolução (PCN - Matemática, 1998:39-40). 

 

Quando nos debruçamos sobre o ensino de álgebra elementar, é fundamental 

voltarmos o nosso olhar para o currículo e o livro didático. Muito mais do que um 

documento formal para trazer diretrizes para iniciação à álgebra, o currículo, além de 

definir o que ensinar contribui para o estabelecimento do que Alan Bell (1996) 

chamou de hierarquia de competências para o desenvolvimento do pensamento 

algébrico. Tal hierarquia também é objeto do livro didático, na qualidade de texto do 

saber. E longe de representar momentos estanques no ensino de álgebra, entendemos 

que essa hierarquia, enfocada no currículo e no livro didático, se configura como 

aproximações sucessivas na construção do pensamento algébrico. Pensemos um pouco 

mais sobre essas questões. 

 

1. Diretrizes curriculares para o ensino de álgebra: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (MEC, 1998) surgem em um momento 

crucial de revisão do ensino básico no Brasil e em outros países50. De acordo com o que 

                                                 
50 Aqui podemos citar, sobretudo, a reforma do ensino na Espanha, coordenada por César Coll Salvador e 
outros pesquisadores espanhóis da atualidade, defensores de idéias construtivistas pós-piagetianas e 
pós-vygotskianas. 
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se discute na introdução do documento, os Parâmetros Curriculares aparecem no cenário 

educacional como um elemento que possibilita o estabelecimento de metas e diretrizes 

para o ensino, visando o desenvolvimento do aluno crítico, criativo, reflexivo e cidadão.  

O que tencionamos aqui não é analisar se as propostas dos PCN são as melhores para a 

educação básica brasileira e, em especial, para o ensino de matemática, mas refletir 

acerca do que se pensa hoje, no Brasil, em termos curriculares, sobre O QUE e COMO 

ensinar matemática, sobretudo álgebra. 

Como objetivos gerais do ensino básico, que norteiam o documento, encontramos a 

“formação da cidadania”, a possibilidade do aluno posicionar-se de maneira crítica e 

consciente em relação às questões sociais, o conhecimento e respeito à diversidade 

social e cultural, dentre outras questões.  

Em um dos objetivos, que aqui transcrevemos literalmente, o documento propõe que o 

aluno deve: 
(...) utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, 
plástica e corporal — como meio para produzir, expressar e 
comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções 
culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 
intenções e situações de comunicação (PCN/MEC, 1998, p.7).  

 

Nesse sentido, encontramos uma primeira referência e concepção de matemática, 

expressa nos parâmetros: a matemática como linguagem.  

Na apresentação do volume específico de matemática, discute-se, de início, que a 

matemática, como disciplina escolar, costuma criar sensações contraditórias: a 

consciência da sua importância, por um lado, e, em contraposição, os índices negativos 

de desempenho nessa disciplina, por outro. Assim, o ensino de matemática configura-se 

como um desafio para professor e alunos, pois é necessário que se passe de 

procedimentos mecânicos de ensino, desprovidos de significados para o aluno, para uma 

matemática que sirva de instrumento para a resolução de problemas da vida cotidiana, 

bem como, auxilie a construção do conhecimento em outras áreas de ensino. 
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De uma certa forma, podemos refletir que algumas das discussões inicialmente 

apontadas no documento sugerem que há uma sintonia com as reflexões da atualidade 

em relação à matemática e ao seu ensino e aprendizagem. 

Como objetivos específicos da área de matemática nos PCN, encontramos a 

aprendizagem dessa disciplina como elemento para a construção da cidadania, pois, 

nessa perspectiva, ela está relacionada aos conhecimentos científicos e tecnológicos que 

se desenvolvem nas sociedades atuais. 

Propõe ainda que o conhecimento matemático não deve ser ensinado como algo pronto 

e acabado: mas como sendo fruto de uma evolução histórica e em processo constante de 

construções e elaborações. A concepção de matemática que o documento sugere pode 

ser, então, resumida a partir desse trecho: 
 

“A matemática se caracteriza como uma forma de compreender e 
atuar no mundo e o conhecimento gerado nessa área de saber como 
fruto da construção humana na sua interação constante com o 
contexto natural, social e cultural. Esta visão opõe-se àquela 
presente na maioria da sociedade e da escola que considera a 
matemática como um corpo de conhecimento imutável e verdadeiro, 
que deve ser assimilado pelo aluno” (PCN/MEC, 1998, p.24). 

 

O documento sugere ainda uma análise do ensino de matemática nas últimas décadas, 

refletindo sobre o movimento da matemática moderna, criticando-o sobretudo pela sua 

tentativa de aproximação da matemática escolar à matemática “pura”, à excessiva 

simbolização e hierarquização rígida dos conteúdos. Essa reflexão parece apontar para 

uma preocupação no documento, tanto em relação ao desenvolvimento histórico da 

matemática escolar, quanto do processo de transposição didática externa, uma vez que o 

movimento da matemática moderna está relacionado a uma mudança, promovida pela 

noosfera, em relação ao saber matemático a ensinar. 

É também discutida, no documento, a relação entre o professor e o saber matemático. 

Tal concepção, revelada nos PCN, parece-nos importante, uma vez que tratamos, em 

capítulos anteriores, acerca da relação ao saber. No texto é referido que o professor 

precisa assumir o papel de mediador entre o aluno e o saber matemático e que nesse 

sentido precisa dominar os conceitos e procedimentos relacionados a essa disciplina. 
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Sugere, ainda, que tornar o conhecimento passível de ser ensinado e aprendido em sala 

de aula aponta para a necessidade de que esse conhecimento passe por transformações. 

E completa: 
“Além disso, essa transposição implica conhecer os obstáculos 
envolvidos no processo de construção de conceitos e procedimentos 
para que o professor possa compreender melhor alguns aspectos da 
aprendizagem do aluno” (PCN/MEC, 1998:36). 

 

No que diz respeito à relação entre professor e aluno(s), o texto deixa clara a 

importância da divisão de responsabilidades, da definição dos papéis de ambos – 

professor e aluno – para nortear as interações em sala de aula e potencializar a 

construção do conhecimento. 

Podemos refletir, a partir desses últimos parágrafos, que as idéias da Didática da 

Matemática influenciaram, em certo sentido, a proposição do documento e a concepção 

que se tem sobre o que é ensinar e aprender matemática, bem como acerca da 

epistemologia desse saber. Os conceitos de transposição didática e de contrato didático 

aparecem nas entrelinhas das discussões, embora não sejam discutidos teoricamente no 

texto do documento. Quando é pontuada, por exemplo, a idéia de divisão de 

responsabilidades entre professor e aluno, isso aponta fortemente para a própria 

filosofia do Contrato Didático, como sugere Joannert (1994) e como tratamos no 

Capítulo 2. 

Em relação à álgebra, o documento sugere que esta seja iniciada no 3º ciclo do Ensino 

Fundamental (5ª e 6ª séries), propondo como objetivos (p. 65): 

 
Neste ciclo, o ensino de matemática deve visar ao desenvolvimento:  
Do pensamento algébrico, por meio da exploração de atividades que levem o aluno a: 
- reconhecer que representações algébricas permitem expressar generalizações 

sobre propriedades das operações aritméticas, traduzir situações-problema e 
favorecer possíveis soluções; 

- traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem algébrica e 
vice-versa, generalizando regularidades e identificar os significados das letras; 

- utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas propriedades para 
construir estratégias de cálculo algébrico. 

 
Quadro 08: Objetivos relativos ao ensino de Álgebra para o 3° ciclo do  

Ensino Fundamental, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
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É proposto, ainda, que não é desejável, nesse ciclo, aprofundar questões referentes às 

operações com expressões algébricas e ao trabalho com equações. Caberia apenas o 

conhecimento da noção de variável e das expressões algébricas como a tradução das 

relações existentes entre certas grandezas, podendo o aluno identificar a incógnita 

como a letra que representa um certo valor desconhecido. 

Entendemos que os Parâmetros propõem, de fato, nesse momento (5ª e 6ª séries) apenas 

uma iniciação dos alunos no domínio algébrico, sobretudo, no nosso entender, a partir 

da própria aritmética. Acreditamos, com base no que discutimos no capítulo anterior, 

que há duas concepções de álgebra que aparecem mais claramente no texto ora referido: 

(a) a álgebra como aritmética generalizada e (b) a álgebra representando relações entre 

grandezas, talvez por entender que essas sejam as duas concepções mais simples 

relativas ao saber algébrico. Não encontramos aqui, por exemplo, a noção da álgebra 

como modelização, uma vez que não se propõe o estabelecimento de equações, a partir 

de situações e de problemas em linguagem natural. 

Para o quarto ciclo (7ª e 8ª séries), por sua vez, a atividade em álgebra deve visar (p.81): 
 

 
- produzir e interpretar diferentes escritas algébricas – expressões, igualdades e 

desigualdades -, identificando as equações, inequações e sistemas; 
- resolver situações-problema por meio de equações e inequações do primeiro 

grau, compreendendo os procedimentos envolvidos; 
- observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que expressem a relação de 

dependência entre variáveis. 
 

Quadro 09: Objetivos relativos ao ensino de Álgebra para o 4° ciclo do  
Ensino Fundamental, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

Aqui a concepção de álgebra é ampliada, sendo esta percebida, neste ciclo, também 

como ferramenta de modelização (no sentido de criar modelos e propor generalizações) 

e, de forma complementar, ferramenta de resolução de problemas. 

Nesse sentido, talvez possamos refletir (com base no que foi discutido no capítulo 

anterior) que as noções básicas acerca do saber algébrico, possíveis e necessárias ao 

ensino básico, parecem ter sido contempladas no documento. Se entendemos que os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais aparecem como instrumento de orientação e reflexão 

acerca do fazer pedagógico e das relações didáticas, é preciso pensar como essas 

orientações se traduzem no livro didático. A seguir nos debruçaremos, então, sobre o 

livro didático de matemática da 6ª série, utilizado pelo professor-sujeito dessa pesquisa, 

que é o nosso foco de interesse nesse trabalho. 

 

2. A álgebra elementar no livro didático 
 

De acordo com o estudo de Brito Lima (1996), apresentado no capítulo anterior, até a 

década de 80 (como também meados da década de 90) os livros didáticos de matemática 

da 6ª série traziam, em geral, dois capítulos distintos, relativos à álgebra: um dedicado 

ao trabalho com equações e outro versando sobre problemas envolvendo equações. Esta 

autora discute que isso se dava, possivelmente, pelo fato de que se acreditava que 

resolver equações no contexto de um problema se tornava mais difícil, pois além de ter 

de propor a equação - estabelecendo as relações entre os dados dos problemas - seria 

necessário, inicialmente, interpretar o que o próprio problema pedia. Por outro lado, 

uma equação pronta pouparia o aluno da complexidade dos dois momentos iniciais: 

entender o que o problema pede e estabelecer as relações entre os dados do mesmo. 

As reflexões a partir, sobretudo, das perspectivas construtivistas de Jean Piaget e de Lev 

Vygotsky (Coll, Palacios e Marchesi, 1997) por um lado, e da própria Educação 

Matemática, por outro, começaram a colocar em xeque essa visão inicial e a apontar 

para a necessidade de se contextualizar os problemas matemáticos, a fim de que eles 

fossem mais funcionais e significativos para o aluno.  

Os  Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 1998) culminaram por também contribuir 

de forma decisiva para essa análise: segundo esse documento é preciso que o 

conhecimento matemático faça sentido para o aluno, uma vez que matemática e 

cidadania (objetivo fundamental dos PCN) precisam ter uma relação estreita. A 

preocupação com a contextualização do conhecimento matemático é tal, no documento, 

que um dos elementos propostos como centrais para o ensino da matemática é a própria 
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história da matemática. Logo, o ensino de álgebra deve estar atrelado ao 

desenvolvimento histórico desse campo de saber.  

E como a álgebra aparece, hoje, no livro didático? Inicialmente faremos uma breve 

exposição da álgebra (sobretudo a noção de equações) no livro didático, a partir do 

estudo e categorias propostas por Teles (2002) e, em seguida, direcionaremos nossa 

atenção ao livro utilizado pelo professor participante de nossa pesquisa. 

Teles (2002) analisou sete volumes de 6ª série de coleções inscritas no Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e por ele recomendadas51. Nesses livros, ela 

buscou investigar qual a concepção de equação e qual a estratégia de resolução da 

mesma que era enfocada no livro em questão. Quanto ao que se concebe acerca de uma 

equação, Teles (2002) identifica que a concepção mais presente é aquela da álgebra 

como uma sentença matemática aberta, expressa através de uma igualdade e que 

apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido. Quanto às 

estratégias de resolução de uma equação, o estudo revelou que aparecem estratégias do 

tipo: manipulação das quantidades em pratos da balança (Bigode, 199452); uso do 

princípio da equivalência: aplicação do princípio aditivo e princípio multiplicativo 

(Giovanni e Giovanni, 199653); utilização das operações inversas, a partir da balança de 

dois pratos e das operações fundamentais (Jakubovic e Lellis, 199554). 

Teles (2002) refere ainda que das sete coleções analisadas, seis livros utilizam a 

metáfora da balança para introduzir a idéia de equações. Reflete, também, que embora 

utilizando como estratégia a realização de operações inversas ou o princípio de 

equivalência, em nenhum dos livros analisados os autores justificam o critério de 

escolha do número (na equação) que deverá ser adicionado, subtraído, multiplicado ou 

dividido. Esse aspecto nos parece importante, sobretudo quando nos remetemos ao livro 

didático utilizado pelo professor participante de nosso estudo (falaremos sobre ele mais 

                                                 
51 Recomendadas com distinção (***), Recomendadas (**) e Recomendadas com ressalvas (*) 
52

 BIGODE, A.J.L. (1994) Coleção Matemática Atual. São Paulo: Atual. 
53

 GIOVANNI, J.R.  e  GIOVANNI  JR., J.R. (1996)  Coleção Matemática - Pensar  e Descobrir.  São 
Paulo:  FTD. 
54

 JAKUBOVIC, J. e LELLIS, M. (1995) Coleção  Matemática  na  Medida Certa. São Paulo:  Scipione. 
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adiante), bem como às atividades realizadas em sala de aula (como veremos no Capítulo 

8).  

Por fim, esta autora aponta que a estratégia básica de resolução de equações, nas 

coleções analisadas, baseia-se na aplicação das propriedades da igualdade. Aparece, 

também, uma ênfase na realização da operação inversa, sem contudo, ser explicitado o 

porquê da escolha de uma certa hierarquia na maneira em que as operações inversas vão 

sendo, paulatinamente, realizadas, até que seja encontrado o valor para o número 

desconhecido. 

Essas questões aqui apontadas nos revelam importantes elementos acerca da etapa de 

transposição didática externa. Por outro lado, as concepções e noções reveladas nos 

livros didáticos, influenciam sobremaneira a transposição didática interna (como 

poderá ser observado no capítulo referente à análise do nosso estudo – Capítulo 8).  A 

seguir, nos debruçaremos sobre o livro didático que o professor da nossa pesquisa 

utiliza. 

 

2.1. O livro didático utilizado pelo professor do nosso estudo 
 

O livro55 utilizado pelo professor destina principalmente dois capítulos relativos à 

álgebra: Usando letras em matemática (Capítulo 11) e Equações (Capítulo 13). Os 

autores iniciam o capítulo 11 (p.189) apresentando duas pequenas histórias em 

quadrinhos, ilustrando uma aula de matemática na França e a mesma aula na Alemanha. 

O que eles propõem ao aluno, a partir dos quadrinhos, é que embora as aulas se passem 

em países distintos, com línguas distintas, a linguagem matemática é a mesma, pois esta 

é universal. Isso já nos revela uma primeira concepção de matemática, apresentada 

pelos autores e também encontrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais: a 

matemática como linguagem. 
 

                                                 
55 Matemática para todos – Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis São Paulo, SP: Editora Scipione, 2002. 
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A situação apresentada nos quadrinhos é referente à fórmula usada para representar a 

área de um retângulo. Em seguida, estes autores resumem (Imenes e Lellis, 2002:190): 

“As fórmulas são úteis por serem a maneira mais simples de comunicar idéias 

matemáticas”. Os problemas e exercícios que se seguem dizem respeito à escrita de 

fórmulas, como vemos no exemplo a seguir (p. 194): 
 

 
O dono de uma loja de CD vai calcular o preço V de venda de 
cada CD acrescentando 10% ao preço C de custo mais R$ 4,00 de 
impostos. 

a) Escreva a fórmula de V. 
b) Use a fórmula e calcule V para C = 18,00 

 

Quadro 10: Exemplo de problema proposto por Imenes e Lellis (2000) 

 
Analisando o papel das letras no problema proposto, entendemos que no primeiro 

tópico, onde o aluno deve escrever uma fórmula, estas não aparecem como incógnitas 

a serem descobertas, mas estão representando a relação entre grandezas (preço final 

de venda e preço de custo), além de servirem como rótulos, como nomes: o V 

representando o preço de venda e o C o preço de custo. No tópico b, já encontramos 

algo que se aproxima mais da idéia de incógnita, pois o aluno precisa calcular um 

valor final desconhecido. 

Esse tipo de problema proposto conduz a outra idéia apresentada pelos autores, em um 

tópico que eles chamam de calculando com letras (p.196). Aqui, um problema usado 

para introduzir a idéia de que é possível operar com letras é o seguinte (p.197):  

 
 

Imagine um retângulo em que um lado é o dobro do outro. Como 
não sabemos a medida dos lados, estabelecemos que um mede x e o 
outro mede 2 . x, porque é o dobro do primeiro56.  
O perímetro desse retângulo é P =  2 . x +  x + 2 . x + x. 
Essa fórmula comprida pode ser simplificada com um pequeno 
cálculo. Veja o resultado: P =  6 . x. 

 
Quadro 11: Exemplo de problema proposto por Imenes e Lellis (2000) 
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Por fim, eles concluem (p.197): “Aos poucos, você está conhecendo um campo novo 

da matemática, no qual usamos fórmulas e calculamos com expressões literais. Essa 

parte da matemática chama-se álgebra”. 

Assim, a geração e o uso de fórmulas parece se configura, para Imenes e Lellis, como 

elementos que definem o campo algébrico, revelando a sua concepção de álgebra. 

Ainda no livro, o capítulo seguinte (capítulo 10) refere-se a áreas e volumes, onde eles 

colocam em pauta a idéia de proposição de fórmulas e cálculo com letras, 

relacionando, mesmo que de forma ainda incipiente, os domínios da álgebra e da 

geometria.  

Em seguida, tratam um capítulo (11) específico para EQUAÇÕES, cujo subtítulo é 

letras para achar números desconhecidos. Isso parece revelar que os autores tomam a 

noção de incógnita como outra idéia central à álgebra. 

No primeiro exemplo dado (p.223), aparece, mais uma vez um desenho em 

quadrinhos, onde o professor propõe para uma aluna o seguinte problema: Pensei num 

número. Multipliquei por 7. Somei 15. Deu 71. Adivinhe o número. Após a resolução 

sugerida pela aluna, o professor mostra como resolver o problema algebricamente. O 

que ele propõe é que, dada a sentença 7 . n + 15 = 71 (p.224), deve-se operar da 

seguinte maneira: 

                                                                                                                                               
56 O desenho do retângulo aparece ao lado do problema. 
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Na sentença obtida, descobre-se o valor de n desfazendo as 
operações indicadas. Começamos desfazendo a adição: 
 

7 . n + 15 = 71 
7 . n = 71 – 15 

7 . n = 56 
 

depois desfazemos a multiplicação: 
 

 n  =  56 
          7 

 
n = 8 

 
Para desfazer cada operação, efetuamos a operação inversa. 

 
Quadro 12: Proposta de resolução de um problema algébrico, Imenes e Lellis (2000) 

 

O que podemos observar aqui, é que os autores priorizam a idéia de realização da 

operação inversa, quando abordam o procedimento algébrico de resolução de uma 

equação. Essa questão do uso da operação inversa foi analisada no capítulo anterior 

(4), sendo discutido, inclusive, possíveis obstáculos que o enfoque nesse tipo de 

procedimento pode suscitar.  

O passo seguinte, no livro didático em questão, é o trabalho com problemas verbais e a 

geração de uma equação a partir dos dados do problema. Sobre o que venha a ser uma 

equação, Imenes e Lellis refletem (p.230): 

 
A álgebra nos proporciona um novo recurso para resolver certos 
problemas: representamos o número desconhecido por uma letra e 
traduzimos o enunciado do problema, obtendo uma sentença 
chamada equação. (...) Equações são igualdades, ou seja, nelas 
aparece o sinal =. O número desconhecido representado pela letra 
é chamado incógnita. Ao resolver a equação, estamos procurando o 
número desconhecido, ou seja, o valor da incógnita. 
 

 
Para introduzir a idéia de EQUAÇÃO aparece, no livro, a balança de dois pratos em 

equilíbrio. A balança funciona como uma metáfora para falar da idéia de que a 

equação é uma igualdade. E como na balança podemos acrescentar ou subtrair pesos 
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(desde que iguais), em ambos os lados, sem a igualdade ser alterada, na equação é 

possível adicionar ou subtrair um mesmo número, sem que esta tenha a sua igualdade 

alterada.  

Nesse momento eles introduzem o procedimento de manipulação de incógnitas, como 

um procedimento alternativo ao apresentado de início: a utilização da operação 

inversa. O exemplo abaixo mostra a relação que os autores fazem entre a balança de 

dois pratos e a equação, com a explicação de como se realiza o procedimento de 

manipulação de incógnitas, em ambas as situações. 

  
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

É importante referir que alguns estudos (Brito Lima, 1996, Santiago, 1996) apontam 

para o quanto a balança pode ser uma metáfora interessante, para introduzir a noção de 

igualdade. Entretanto, esses mesmos estudos apontam para a necessidade de abandoná-

la depois, para que se possa partir para um nível maior de abstração, uma vez que a 

balança não abrange todas as possibilidades de trabalho com uma equação. Por 

exemplo, em equações envolvendo quantidades negativas (3x – 8 = 5x – 3) a balança 

Figura 12: O uso da balança como metáfora para a idéia de igualdade e o trabalho 
com equações (Imenes e Lelis, 2002, p.231) 
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de dois pratos não dá conta da sua representação, não seria possível falar na idéia de 

pesos negativos nos pratos de uma balança. 

Por fim, no livro em foco, os autores definem a álgebra como uma linguagem e 

discutem que, como tal, ela tem a sua gramática. A gramática seria, então, as regras e 

técnicas de cálculo, que precisam ser exercitadas para o desenvolvimento das 

habilidades de cálculo algébrico. 

 

Essa breve discussão não tencionou fazer uma análise sofisticada do livro didático em 

questão. Ela buscou, muito mais, situar as concepções de álgebra que nos parecem 

claras na proposta dos autores. 

Podemos, assim, entender que uma primeira concepção explicitada, inerente não 

apenas à álgebra, mas a matemática de uma maneira geral, é a de álgebra como uma 

linguagem. A álgebra, ao que nos parece, pode ser entendida, então, como um domínio 

da matemática que tem uma linguagem própria e que permite, em uma primeira 

instância, gerar fórmulas e calcular com letras.  

Mas a álgebra possibilita, também, na visão dos autores, a resolução de problemas cujo 

procedimento aritmético é insuficiente para dar conta da descoberta do valor 

desconhecido. Tal valor assume, então, o status de incógnita e pode ser encontrado ao 

ser proposta uma equação. 

Entendemos que essas concepções de álgebra, ora analisadas, aparecem na literatura 

sobre o saber algébrico e a álgebra escolar. E essas concepções que se traduzem no 

texto de saber vão nortear o trabalho do professor, uma vez escolhido tal livro 

didático. O que é importante investigar é a utilização que o professor faz desse texto. 

Em que medida as concepções aqui delineadas se aproximam da concepção de álgebra 

do professor. Essa questão é fundamental, para que se avalie o ensino oferecido e que 
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tipo de construções são possíveis de serem realizadas pelos alunos, considerando as 

concepções, a relação do professor ao saber algébrico, que vão estar na base da sua 

intervenção didática.  

 

Após a discussão proposta nesses três capítulos, acerca do saber algébrico, entendemos 

que é de fundamental importância que se continue a investigar a construção do 

conhecimento algébrico, no caso de nosso interesse particular, da álgebra inicial. 

Embora nesses capítulos tenhamos discutido, por vezes, aspectos relacionados ao 

ensino mais avançado de álgebra, o estudo em questão enfocará sobretudo a 

introdução à álgebra elementar, desde que esse saber começa a entrar no jogo 

didático, até a consolidação da noção de equações e sua resolução. No capítulo que 

se segue propomos, então, o desenho metodológico desse estudo. 



CAPÍTULO 7 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 
Neste capítulo apresentaremos o desenho metodológico que traçamos para a realização 

deste estudo. Em um primeiro momento retomaremos o objetivo do estudo e 

situaremos os sujeitos que participaram de sua realização. Num segundo momento, 

enfocaremos a ferramenta de construção de dados utilizada. Em seguida refletiremos 

sobre as características do estudo e a nossa opção em relação à abordagem 

investigativa, situando todos os elementos nele envolvidos. Por fim, elencaremos as 

etapas de realização do mesmo.  

 
1. Objetivo e sujeitos participantes 

 
Como já discutimos, o objetivo desse estudo é analisar as inter-relações entre os 

fenômenos do Contrato Didático e da Transposição Didática, na relação didática 

estabelecida entre professor e alunos da 6ª série do Ensino Fundamental, tendo como 

saber em foco a álgebra, mais precisamente na introdução à álgebra elementar.  

Participaram do estudo um professor e seus respectivos alunos da 6ª série do Ensino 

Fundamental, de uma escola da rede privada de ensino da cidade do Recife.  A escolha 

da 6ª série se deve ao fato de que, conforme mencionado no capítulo  referente ao 

ensino de álgebra, é no final dessa série que o aluno é introduzido formalmente no 

domínio algébrico, no Brasil. E a escolha pela iniciação à álgebra, também já referida, 

se dá pelo fato de que consideramos que a transição do domínio aritmético para o 

algébrico marca uma das mais importantes rupturas no ensino de matemática: de uma 

matemática supostamente mais ‘concreta’ a um campo que exige um nível maior de 
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abstração e generalização57. Assim, acreditamos que haja elementos relativos aos 

fenômenos didáticos que precisam ser investigados com atenção nesse processo de 

transição. 

O estudo, conforme mencionado, foi desenvolvido em uma escola da rede particular de 

ensino da cidade do Recife. Nas escolas da rede privada de ensino do Recife e Região 

Metropolitana, a introdução à álgebra começa, em sua maioria, em meados do segundo 

semestre letivo (entre os meses de agosto e setembro). Algumas escolas apresentam 

uma divisão para a disciplina de matemática, em termos de conteúdos curriculares. 

Assim, a disciplina de matemática se divide, em algumas escolas, em Geometria e 

Álgebra, com aulas distintas e professores muitas vezes também distintos. Quando 

encontramos essa estrutura, é provável que a introdução à álgebra se torne possível 

ainda no primeiro semestre letivo. Mas não é o que comumente observamos, nem foi o 

que encontramos na escola onde realizamos nossa pesquisa. 

Nossa opção pela realização do estudo em uma escola particular não tem um porquê 

específico, no sentido de termos um interesse particular por esse segmento de escola. 

Um estudo anterior, realizado em 1998 por essa pesquisadora e colaboradores58, foi 

todo desenvolvido em uma escola da rede pública, também em Recife. Entretanto, 

houve uma grande dificuldade com a transcrição do material produzido, tendo em vista 

que a acústica da sala de aula interferiu sobremaneira no áudio das filmagens.  

Assim, uma vez que o estudo realizado neste trabalho de tese implicaria na 

permanência de um período relativamente longo na sala de aula, filmando todas as 

atividades, buscamos uma escola cuja infraestrutura pudesse contribuir para que a 

filmagem pudesse ser feita com um mínimo de interferência possível. Além do mais, 

                                                 
57 Quando dizemos ‘matemática supostamente mais concreta’ usamos o termo ‘supostamente’ porque 
essa é uma discussão que necessitamos travar com cautela – a distinção entre concreto e abstrato – e 
que, em certa medida, abordamos nos capítulos que se debruçaram sobre a álgebra. 
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como à época de realização desse trabalho falava-se em greve de escolas públicas, a 

pesquisadora teve receio de que isso pudesse comprometer o processo, uma vez que, 

caso algo houvesse alguma interrupção, apenas no ano letivo seguinte ela poderia 

realizar a pesquisa.  

Por fim, o nosso objetivo não era o de saber sobre como os fenômenos didáticos e as 

negociações emergiam em uma sala de aula de rede pública ou de rede privada, mas, 

sim, numa determinada ecologia, caracterizada por uma relação triangular professor-

aluno-saber, que podia ser uma escola pública, privada, da capital do estado, do 

interior do estado, de diferentes turnos de aulas, ou com diferentes quantidades de 

alunos.  

 
2. Construção dos dados 

Antes de abordarmos esse tópico, é fundamental que justifiquemos que quando 

falamos em “construção dos dados” queremos com isso dizer que não entendemos que 

os dados são meramente capturados por um instrumento, nem que o pesquisador 

apenas os “decodifica”. Acreditamos que os dados são produzidos, inclusive, por 

aquele que os analisa. Na pesquisa qualitativa freqüentemente se reflete que o primeiro 

sujeito da mesma é o próprio pesquisador, que não está livre da sua subjetividade e 

experiências anteriores (de pesquisa ou não), no ‘olhar’ que este lança sobre os dados. 

Mas embora estejamos atentos a todas essas reflexões, tentaremos descrever, a partir 

de agora, com a maior clareza possível, as etapas dessa pesquisa e o que nelas esteve 

envolvido.  

Como recurso de produção dos dados, optamos pela videografia: todas as aulas foram 

filmadas com o auxílio de uma câmera de vídeo. Este recurso tem sido  bastante 

                                                                                                                                               
58 Este estudo propunha uma seqüência de atividades para alunos da segunda série do Ensino 
Fundamental, dentro de um campo que alguns pesquisadores chamam de Pré-álgebra.  No capítulo 
referente ao ensino de álgebra (Capítulo 5), tal estudo é abordado.  
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utilizado nas pesquisas que envolvem a sala de aula, mas ainda existem muitas críticas 

a ele associadas. Uma primeira crítica que é feita diz respeito ao fato de que o 

ambiente [videografado] se torna ‘artificial’, os eventos não se processam 

‘naturalmente’, da forma como acontece quando não está havendo a filmagem. 

De fato, essa é uma questão relevante que precisa ser considerada. Acreditamos, 

inclusive em função dessa experiência de pesquisa, que em um processo um pouco 

mais longo de videografia na sala de aula, tal artificialidade vai sendo, pouco a pouco, 

minimizada, pois o recurso deixa de ser novidade e o professor e alunos se acostumam 

um pouco mais à idéia da sua utilização. Assim, entendemos que uma pesquisa que 

utiliza a videografia poderá estar menos sujeita aos limites e dificuldades por esta 

impostos se o tempo é estendido, de maneira que os envolvidos na pesquisa possam se 

familiarizar, pouco a pouco, com o recurso utilizado. 

Associada às dificuldades quanto ao instrumento, está a dificuldade com a presença de 

uma pessoa estranha àquela realidade. Em geral, esta ferramenta é conduzida por uma 

pessoa, muitas vezes pelo próprio pesquisador. No caso da sala de aula, é gerado um 

‘desconforto’ adicional ao professor: via de regra, ele se sente avaliado em sua prática 

docente, por aquele que está ‘atrás das câmeras’. Os alunos, por sua vez, desenvolvem, 

muitas vezes, dois comportamentos opostos: intimidam-se pela presença do 

instrumento e da nova pessoa que está no ambiente, ou se excitam, a ponto de 

quererem aparecer nas filmagens, como se aquilo tudo fosse ‘uma grande brincadeira’. 

Mas embora tenhamos de estar atentos a todas essas questões, este nos parece um dos 

recursos que melhor captura a ecologia de um ambiente, no nosso caso específico, a 

sala de aula. Além das ‘falas’ que são proferidas, que podem ser gravadas a partir de 

um instrumento apenas de áudio; os gestos, as expressões, as múltiplas interações entre 
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professor e alunos e entre alunos são capturadas somente quando há a filmagem das 

‘cenas’ que se instituem naquela ecologia. 

Esse recurso traz ainda um benefício adicional, particularmente importante quando 

pensamos na sala de aula: o professor (bem como os alunos) pode assistir às suas aulas 

e, assim, analisar – a partir do seu próprio olhar - os fenômenos que se instituem no 

ambiente, quando do trabalho com um determinado conteúdo de saber. E eis porque a 

nossa opção por essa ferramenta. 

 
3. Caracterização do estudo 

 
O nosso trabalho se caracterizou como uma abordagem que aqui chamaremos de 

ecológica, no sentido de que investigamos as negociações na relação professor-aluno-

saber na própria ecologia da classe, durante o tempo em que o saber em questão fez 

parte do jogo didático, antes da sua obsolescência interna59.  

Focalizamos, fundamentalmente, o triângulo das situações didáticas e os fenômenos 

que se estabelecem nessa relação triangular. Podemos esquematizar o nosso foco de 

investigação da seguinte forma: 

                                                 
59

 A discussão acerca desse conceito está no capítulo dedicado à Transposição Didática – Capítulo 3. 
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SABER ALGÉBRICO 
(ÁLGEBRA INICIAL) 
 

 

 

 

PROFESSOR                           ALUNO 

 

 

 

 

*TDi – Transposição Didática interna. 

Figura 13: Esquema da investigação a partir dos três pólos da relação didática 

 

Traduzindo o nosso esquema, dentro da iniciação dos alunos de 6ª série no campo 

algébrico, investigamos o trabalho realizado pelo professor e alunos, na abordagem 

dos conceitos fundamentais relacionados à álgebra elementar, até a proposição de 

equações e sua resolução. 

Como conceitos fundamentais, considerando os estudos e reflexões teóricas 

apresentados nos capítulos 4 e 5, poderíamos propor: 

 
• A noção de que a álgebra é um domínio da matemática que lida com a descoberta de 

valores desconhecidos, introduzindo, assim, o conceito de INCÓGNITA. 

• O uso de símbolos, sobretudo LETRAS, para representar o valor desconhecido. 

• A compreensão da RELAÇÃO ENTRE AS GRANDEZAS envolvidas na situação. Esse é um 

aspecto fundamental quando se trabalha com resolução de problemas. 

• A noção de IGUALDADE ENTRE QUANTIDADES, elemento fundamental quando se 

trabalha com equações. 

CD 
TDi* 

- O que é álgebra; 
- Conceitos fundamentais 
são relacionados à 
iniciação álgebra; 
- Que situações de ensino 
favorecem a compreensão 
dos conceitos funda-
mentais da álgebra 
elementar.   

- Como é a relação inicial do(s) aluno(s) 
ao saber; 
- Como é negociado, junto com o 
professor, o seu papel em relação à 
gestão do saber que está em cena. 
- Que hipóteses e construções ele(s) 
vai(vão) elaborando ao longo das 
situações de ensino propostas pelo 
professor. 

- Relação ao saber 
(algébrico): 
 Concepção de álgebra; 
 Que conceitos elege 
como fundamentais à 
introdução à álgebra ; 
- Qual a cronologia 
sugerida no trabalho com 
esses conceitos; 
- Que situações de 
ensino propõe; 
- Como negocia a 
divisão de 
responsabilidade na 
gestão do saber que está 
em cena. 
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• A construção de REPRESENTAÇÕES, como forma de modelizar as relações entre as 

grandezas e propor uma expressão/equação algébrica. 

 

Entretanto, apesar de elencarmos os conceitos que consideramos essenciais, o nosso 

objetivo é investigar, sobretudo, que conceitos o professor elege como fundamentais 

para a introdução do aluno no domínio algébrico, bem como quais os seus critérios 

para tal seleção: se o professor se baseia, sobretudo, no livro didático e segue a 

seqüência de conceitos por ele estabelecida, ou se ele propõe tais conceitos de forma 

mais autônoma, a partir de suas próprias concepções ou de outros textos de saber.  

Nesse sentido, os conceitos por ele propostos revelam elementos importantes acerca da 

concepção de álgebra que o professor tem, bem como da sua própria relação ao 

saber, questões que consideramos fundamentais para a análise da interface entre os 

fenômenos didáticos numa classe.  

Por outro lado, a forma como o professor lida com o texto de saber, no caso, o livro 

didático, também nos fornece importantes pistas acerca da sua relação ao saber e da 

transposição didática interna.   

Uma vez identificados os conceitos eleitos pelo professor, cabe investigar que tipo de 

cronologia ele propõe para o trabalho. Essa cronologia pode ser observada a partir das 

seqüências de atividades propostas.  

Um aspecto importante a ser considerado, que aponta para elementos relacionados à 

transposição didática interna e contrato didático é a adequação e relevância das 

atividades para trabalhar os conceitos por ele propostos. Cabe aqui também investigar 

se a proposição dessa ‘ordem temporal’ de trabalho na construção de conceitos 

algébricos é determinada pelo livro didático ou outro tipo de texto de saber de que o 

professor dispõe, ou se é uma proposta mais ‘descolada’ de livros e manuais e 

elaborada de forma mais autônoma, conforme já referimos. 
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Outro aspecto fundamental diz respeito ao papel do aluno e ao seu próprio papel, nas 

situações de ensino por ele propostas. Essa análise possibilita a investigação de 

elementos relativos ao contrato didático. Como ele é negociado, quais as expectativas 

dos parceiros em relação a si próprio e ao outro na gestão do saber algébrico, se há 

rupturas em relação à sua configuração inicial, como professor e alunos lidam com tais 

rupturas e renegociam o contrato. 

Ainda nessa mesma linha, se a forma como o contrato didático é negociado e a 

transposição didática é realizada, contribui para o desenvolvimento do que chamamos 

de pensamento algébrico (Capítulo 5), se são produzidos efeitos (de contrato e de 

transposição), sobretudo em relação às concepções já consolidadas em relação à 

aritmética e o que precisa ser reorganizado, em função do novo conhecimento 

(álgebra) que entra em cena. Considerando toda a análise ora delineada, acreditamos 

ser possível investigar a interface entre os fenômenos didáticos.  

Enfim, são essas questões sobre as quais desejamos refletir no presente estudo. Para a 

operacionalização de tal proposta foram observadas aulas de matemática, cujo 

conteúdo de ensino era a introdução à álgebra, até o desenvolvimento de equações 

algébricas do primeiro grau.  

 
4. Etapas da investigação 

A investigação foi realizada em três etapas. A primeira foi a que chamamos de etapa 

de videografia. A pesquisadora registrou em áudio-vídeo todas as aulas (transcrição 

analítica no Anexo 4), desde a iniciação do aluno no domínio algébrico, até o trabalho 

com equações.  

A turma em questão estudava no turno da manhã e tinha três dias de aula matemática 

semanalmente, sendo uma aula na segunda-feira, com duração de uma hora (9:15h às 

10:15h) e duas aulas geminadas, uma na terça e uma na quinta-feira, com duração de 
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duas horas (10:40h às 12:40h) cada, perfazendo um total de cinco horas semanais de 

matemática. O trabalho foi realizado durante sete dias de aula, sendo seis dias de aulas 

geminadas e um dia de aula simples, totalIzando 13 horas de material videografado.  

As filmagens aconteceram entre os meses de setembro e outubro. Toda a seqüência de 

atividades foi filmada, havendo momentos em que a pesquisadora direcionou a 

filmagem ao professor – à sua fala, à forma como ele dava explicações mais teóricas 

ou relacionadas às atividades, à negociação do contrato didático. Em outros momentos 

gravou as atividades – coletivas ou individuais – dos alunos: o que falavam em relação 

às questões propostas pelo professor, a interação com os pares, em discussões 

referentes à(s) atividade(s) proposta(s), a forma como os registros eram realizados nos 

cadernos. Embora a pesquisadora tentasse evitar ao máximo que sua presença 

interferisse nas interações e no curso das aulas, não há como negar que tal presença era 

considerada pelo professor e alunos. Assim, houve momentos em que o professor se 

dirigiu à pesquisadora, para dar alguma justificativa ou explicação acerca da atividade 

realizada. Bem como os alunos algumas vezes se dirigiram a ela. Acreditamos que é 

bastante difícil, num tempo de um mês de permanência de um pesquisador em uma 

sala de aula, que ele assuma uma postura ‘neutra’, no sentido de passar despercebido 

pelas pessoas que compõem aquele grupo. Sempre há uma forma de interação. 

Entretanto, procuramos assumir uma conduta de ‘observação’, muito mais do que de 

‘interação ativa’. 

A seguir, foi realizada a etapa de entrevista (Transcrição no Anexo 5), que consistiu 

em uma entrevista aberta com o professor, cuja única pergunta (desmembrada em 

duas) foi: Para você o que é álgebra e, em particular, o que é álgebra escolar?60. 

                                                 
60 Vimos, nos capítulos 4 e 5, que existem concepções referentes à álgebra, desde esta como aritmética 
generalizada, passando pela idéia de que a álgebra é a matemática das letras, ou ainda, um sistema de 
relações, etc. A concepção que se tem de álgebra revela elementos da sua relação ao saber e norteia, 
em larga medida, o tipo de enfoque dado pelo professor no trabalho com esse conteúdo de saber e, de 
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Aqui, o fundamental era que pudéssemos investigar a concepção de álgebra do 

professor, da sua relação ao saber algébrico, de forma a relacioná-la com a gestão dos 

fenômenos didáticos e com suas ‘escolhas’ no trabalho com esse conteúdo de saber 

com os alunos.  

Nesta etapa, a pesquisadora ficou a sós com o professor, na sala da coordenação 

(espaço proposto pelo próprio professor) no horário da tarde (as aulas da sexta série 

aconteciam pela manhã), e este foi à escola exclusivamente para o encontro com ela.  

Ambos sentaram um de frente para o outro, separados pela mesa do coordenador. O 

professor ficou na cadeira do coordenador e a pesquisadora em outra cadeira. Foi dito 

ao professor que ele poderia dispor do tempo que achasse necessário para abordar a 

questão proposta, que seria única e aberta. 

Assim, procuramos interferir o mínimo possível, de forma a deixar que o professor 

revelasse de forma livre as suas concepções referentes aos saber algébrico e à álgebra 

escolar. 

Esta etapa também foi filmada e a câmera foi colocada no tripé, diagonalmente à 

posição do professor, e apenas ele era filmado. A pesquisadora permaneceu o tempo 

todo em silêncio, durante a fala do professor, que teve duração de 40 minutos. 

A terceira e última etapa foi a que chamamos etapa de análise de situações 

(Transcrição no Anexo 6) pelo professor. Nessa etapa foram apresentados três 

episódios curtos, recortados das filmagens das aulas, para o professor, de forma que 

ele pudesse falar sobre como analisava o que se passou naquele momento. O professor 

ficou em frente à TV e ao vídeo, e assistiu, um a um, cada um dos episódios. O 

objetivo dessa etapa era o de investigar como o professor compreendia e analisava 

alguns fenômenos que se instituíram naquela situação de ensino, e como justificava as 

                                                                                                                                               
forma mais específica, aos elementos de contrato e transposição.  
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escolhas por ele realizadas, naqueles momentos de intervenção pedagógica. Após cada 

episódio ser apresentado, ele fazia a sua análise. Assim, intercalou-se: episódio 1 – 

análise / episódio 2 – análise / episódio 3 - análise. 

Elegemos um recorte de aula que marca claramente uma ruptura do contrato didático; 

um recorte em que o professor propõe para casa uma atividade que nós pontuamos 

como sendo uma atividade de ‘metacognição’, supostamente proposta com o objetivo 

de que os alunos pensassem sobre os passos na resolução de uma equação algébrica, e 

um terceiro episódio relativo ao uso do livro didático, que revelou uma certa 

dificuldade dos alunos em fazerem uma transposição do que o professor havia 

ensinado na seqüência didática para a forma como o livro abordava o conteúdo.  

Após o primeiro recorte de aula ser mostrado, o professor falava um pouco sobre ele, 

analisando o que acreditava que havia se passado naquele momento, o porquê de certas 

escolhas metodológicas e de certas estratégias desenvolvidas para conduzir e/ou 

contornar certas situações mais críticas. A escolha dos episódios foi feita pela 

pesquisadora, e aparecem na íntegra – junto com suas análises - no Anexo 4, e 

inseridos no contexto da aula no Anexo 2. 

Além dessas três etapas, antes de iniciar a análise de situações com o professor, a 

pesquisadora travou uma breve conversa, com perguntas diretas, nas quais ela 

procurou conhecer a formação e trajetória do professor, bem como elucidar certos 

aspectos acerca da seqüência. Algumas questões já haviam sido pontuadas pelo 

professor, nas aulas ou na entrevista, mas a pesquisadora sentiu necessidade de ter 

essas informações de forma mais explícita.  As questões foram colocadas para o 

professor informalmente e organizadas de acordo com a seguinte estrutura: 



 156 

 
- Formação básica (graduação); 

- Formação continuada (cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado, 

doutorado, etc.); 

- Tempo em que trabalha como professor de matemática; 

- Tempo em que trabalha nessa instituição; 

- Tempo de atuação na sexta série; 

- Se foi a primeira vez que trabalhou com essa ‘seqüência didática’; 

- Se foi a primeira vez que trabalhou com o livro didático adotado; 

- Se ele propôs a seqüência sozinho ou em colaboração com outro profissional; 

- Que materiais inspiraram a proposição dessa seqüência; 

- Se o tempo previsto para realização da mesma foi cumprido, se não foi cumprido, ou 

se não houve determinação prévia um tempo para a sua realização. 

  
 
5. Análise dos dados 

Após a coleta dos dados foi proposta uma forma de tratamento dos mesmos, considerando 

cada uma das etapas do estudo: (1) etapa de videografia, (2) etapa de entrevista, (3) 

etapa de análise de situações. A análise centrou-se fundamentalmente no material das 

aulas, uma vez que o nosso objetivo era o de capturar os elementos referentes ao contrato 

didático e transposição didática, bem como à sua inter-relação, a partir das negociações 

entre professor e alunos naquela ecologia. As etapas seguintes – entrevista e análise de 

situações – trouxeram os elementos adicionais necessários à elucidação da própria 

dinâmica das negociações na sala de aula. No entanto, é importante ressaltar que também 

foi necessário olhar de forma cuidadosa e atenta para o material dessas duas últimas 

etapas, pois eles, por si só, revelaram questões essenciais acerca da relação ao saber do 

professor (etapa 2), bem como das decisões tomadas pelo professor na gestão dos 

fenômenos didáticos (etapa 3).  

O quadro a seguir ilustra a nossa proposta de análise: 
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Fase principal da análise dos dados: 

Etapa 1 – Análise da gestão dos fenômenos didáticos a partir 

do material de aula videografado (referente à etapa de 

videografia), focalizando a fala do professor, bem 

como, as interações entre este e os dos e entre os 

alunos entre si.  

Fases complementares: 

Etapa 2 – Análise do conteúdo da fala do professor, enfocando 

a sua relação ao saber algébrico (referente à etapa de 

entrevista).  

Etapa 3 – Análise da gestão dos fenômenos didáticos, a partir 

das reflexões do professor acerca dos episódios 

recortados das aulas (referente à etapa de análise de 

situações), de forma a trazer elementos que 

auxiliassem a etapa principal de análise. 

 
Quadro 13: Proposição de Análise de Dados 

 

Em um primeiro momento (Fase principal da análise de dados) foram descritas e 

analisadas as atividades realizadas em cada um dos encontros, traçando um ‘diário’ das 

aulas. No Anexo 2 encontra-se a transcrição literal de todas as aulas, mas acreditamos que 

a descrição e análise destas como um ‘diário’ facilita a compreensão, por parte do leitor, 

da seqüência de atividades proposta pelo professor. Assim, a análise desta fase foi 

realizada em quatro momentos inter-relacionados: 

 
- Descrição e análise das atividades propostas pelo professor e de sua realização, 

junto aos alunos: diário das aulas. 
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- Observações acerca da utilização do livro didático ou de outros materiais 

didáticos, pelo professor, como um dos instrumentos reguladores do processo de 

Transposição Didática Interna. 

- Aspectos relacionados ao Contrato Didático e à Transposição Didática na 

triangulação  professor-aluno-saber. 

- Articulação entre esta fase e a fase complementar – Etapas 2 e 3 - a partir do 

material produzido. 

 

6. Ecologia da escola e da sala de aula 

6.1. A escola 

 
A escola onde o estudo foi realizado se localiza em um bairro de classe média da 

cidade de Recife e atende fundamentalmente a pessoas dessa classe social. 

Funciona há vinte anos e no início trabalhava apenas com Educação Infantil e Ensino 

Fundamental de 1ª à 4ª série. A partir do ano de 2000, portanto há seis anos, começou 

a implantar o Ensino Fundamental de 5ª à 8ª série, e para 2006 pretende implementar o 

Ensino Médio.  

O Ensino Fundamental de 5ª à 8ª foi implementado paulatinamente, na medida em que 

os alunos da escola iam sendo promovidos para a série seguinte. Ou seja, quando os 

alunos das turmas de 4ª  série foram promovidos à 5ª, criou-se essa nova classe. 

Quando estes passaram para a 6ª e os que eram da 4ª série passaram para a 5ª, então, 

criou-se mais uma série. Assim, a maioria dos alunos da 6ª série é oriunda da própria 

escola, desde a Educação Infantil. Desta forma, boa parte dos alunos que participaram 

do estudo já se conhecia desde aquele nível de ensino. 

A escola tem uma proposta de trabalho dentro de uma perspectiva construtivista e se 

configura, nesse sentido, como uma das escolas-modelo em Recife. Os professores têm 

todo um incentivo, no sentido de participarem de cursos de formação continuada, de 

seminários e congressos, alguns deles promovidos pela própria instituição. O trabalho 
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com Projetos Didáticos também é outra atividade bastante explorada na escola, desde 

a Educação Infantil, e os professores e técnicos pedagógicos parecem estar bem 

sintonizados com as discussões atuais em educação. 

 
���� Infraestrutura: 

A escola está instalada em dois prédios na mesma rua, e está sendo construído um 

terceiro prédio anexo, para o Ensino Médio. O prédio 1 é destinado à Educação 

Infantil e possui salas de aula, uma biblioteca, uma área com gramado para recreação, 

uma sala de informática e uma sala de coordenação, além de copa, sanitários, e outras 

salas de apoio. O prédio 2 – Ensino Fundamental - possui  salas de aula, uma cantina, 

uma quadra coberta poliesportiva, uma biblioteca, uma sala de coordenação, uma sala 

de professores, dois laboratórios, sendo um de informática e um de matemática e de 

ciências – onde algumas aulas foram videografadas, e salas de apoio (sanitários, copa-

cozinha). A secretaria geral da escola e as salas da direção administrativa e pedagógica 

da escola também funcionam nesse prédio. 

 
6.2. A sala de aula 

 
A sala de aula na qual a pesquisa foi realizada é ampla. As carteiras são enfileiradas, 

em frente à mesa do professor e ao quadro de fórmica branca. Possui um ar 

condicionado regulado de forma que o clima fica sempre ameno, os alunos não sentem 

calor ou frio.  

As aulas também aconteceram no Laboratório de Ciências e Matemática, a alguns 

metros da sala de aula. É um espaço igualmente amplo, arejado, cujas mesas são 

dispostas de forma que os alunos possam trabalhar em grupo. Existe um armário onde 

é guardado todo o material que pode ser utilizado pelos professores, desde pequenos 
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animais em potes de vidro com formol, passando por mapas e globos terrestres, até o 

material dourado e outros utilizados nas aulas de matemática. 

A 6a. série é formada por 31 alunos, sendo 20 meninos e 11 meninas. A média de idade 

é de 12 anos e a maioria dos alunos é oriunda da própria escola, uma vez que esta 

recebe crianças desde a Educação Infantil, como foi dito na seção anterior (4.1), neste 

mesmo capítulo. O professor trabalha na escola há dois anos, mas este é o primeiro ano 

em que trabalha com a 6a. série nesta escola, devido à saída do professor que 

trabalhava com os alunos dessa classe, no início do ano letivo em que foi realizada a 

pesquisa. A relação do grupo de alunos com o professor e entre eles mesmos é bastante 

amigável, havendo um clima de descontração e bom-humor, fato que poderá ser 

observado na leitura da transcrição das aulas (ver Anexo 2). 

 
7. O professor61 

 
O professor que participou do nosso estudo é aluno do Curso de Licenciatura em 

Física e encontra-se, segundo ele, em fase de conclusão do mesmo. Embora tendo a 

formação na área de física, Davi relata que seu interesse sempre foi maior na área de 

matemática e, ainda segundo ele, esse interesse sempre foi percebido pelos colegas e 

por professores.  

Desde o início da Universidade começou a trabalhar com ‘capacitações’ de professores 

na área de matemática, e desde então se interessou pela área da Didática da 

Matemática e começou a estudar os temas relativos a essa área. A partir das 

‘capacitações’ por ele ministradas, foi convidado a trabalhar como professor, no ano 

de 1999.  

                                                 
61 Utilizaremos o nome fictício de DAVI, para o professor, uma vez que preferimos nomeá-lo do que 
referirmo-nos a ele pelas iniciais do seu nome. 
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Até 2002 foi professor de física e, a partir de 2003 – desde que começou a trabalhar 

nessa escola - é professor de matemática e leciona apenas nessa instituição, uma vez 

que, de acordo com o que ele nos informou, os professores de matemática e de 

português da escola têm dedicação exclusiva. 

Desde que entrou nessa escola, substituindo o então professor de matemática, Davi 

trabalha com a sexta série. A primeira vez que trabalhou com essa “seqüência didática” 

foi exatamente no ano em que a pesquisa fora realizada (2004). A proposição da 

seqüência foi realizada, segundo ele, de forma bastante autônoma, mas sempre com a 

supervisão da coordenadora da escola, que já trabalha com Educação Matemática 

havia algum tempo. 

De acordo com Davi, a seqüência didática proposta teve inspiração em materiais por 

ele estudados e pesquisados, de autores como Sandra Sadovsky (pesquisadora russa) e 

Délia Lerner, de textos e propostas pedagógicas da Escola da Vila (de São Paulo), bem 

como de cursos lá realizados, uma vez que a escola em que trabalha tem convênio com 

aquela instituição e manda regularmente para lá alguns professores, com o objetivos de 

atualizá-los. 

A seqüência proposta, segundo Davi, havia sido organizada para ter a duração de cinco 

encontros. Entretanto, em função da demanda dos alunos, dos ‘retornos’ que eles 

haviam trazido, ele decidiu dilatá-la em dois dias. Conforme ele mesmo falou: o 

planejamento é flexível e permite esse tipo de adequação. 

Quanto ao livro didático, o professor referiu que o ano da seqüência foi o primeiro em 

que ele usou tal livro62. Que já havia tido oportunidade, na própria escola, de discutir 

com Imenes (autor do livro) algumas questões relativas ao texto de saber, bem como 

apontado algumas inadequações no trabalho com alguns conteúdos, como na própria 

                                                 
62 IMENES, L. M. &  LELLIS, M. (2002). Matemática para Todos. São Paulo, SP: Editora Scipione 
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iniciação à álgebra. Informou ainda que no primeiro ano trabalhou com o livro de 

Bigode, mas que acreditava que Imenes estava mais ‘sintonizado’ com as reflexões da 

Didática da Matemática. 

 
8. Trajetória na construção do estudo: opção metodológica e abordagem da 

coordenação e do professor pela pesquisadora 

 
Considerando a nossa proposta de investigação, acreditamos que é relevante 

enunciarmos o percurso percorrido pela pesquisadora até o desenvolvimento da 

pesquisa na escola. 

A pesquisadora já havia tentado realizar o estudo em três outras escolas, anteriores 

àquela na qual ele foi realizado. A primeira escola visitada não aceitou, em virtude de 

que as aulas precisariam ser filmadas. A segunda escola permitiu a filmagem, mas 

após a primeira aula, devido à excitação que os alunos revelaram, por conta da 

presença de uma pessoa estranha ao grupo e da videografia, a coordenadora informou 

que não mais seria possível realizar a pesquisa. A terceira escola se mostrou bastante 

disponível e parecia já estar familiarizada com este tipo de trabalho. O aspecto 

comprometedor, entretanto, era o fato de que, como a disciplina de matemática se 

subdividia em Geometria e Álgebra, a iniciação à álgebra já havia sido feita em 

meados do primeiro semestre. Como já estávamos no fim desse semestre, o professor 

estava apenas na fase de realização de exercícios com os alunos, segundo as 

informações que por ele nos foram dadas.  

A quarta escola visitada foi aquela na qual o estudo fora realizado. Uma vez que o 

professor ainda não havia iniciado o trabalho com álgebra a pesquisadora optou por 

essa escola, considerando que a proposta era a de que todas as aulas fossem filmadas, 

do início ao fim. Pelo fato da maioria das escolas trabalharem com a iniciação à 
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álgebra praticamente no mesmo bimestre, e devido à quantidade de aulas de 

matemática durante a semana ser grande – três aulas em média (geminadas ou não) – 

ficou difícil pensar em realizar a uma coleta paralelamente em outra escola.  

Esse foi um dos motivos, de ordem prática, que fez com que optássemos por apenas 

uma escola. Outro motivo também de ordem prática diz respeito à grande dificuldade 

de encontrar escolas que abram espaço para pesquisas em que haja filmagem das aulas. 

Tal aspecto foi bastante preocupante, quando da procura de uma escola para a 

realização do estudo. 

Entretanto, o principal motivo responsável pela opção por apenas uma escola, um 

professor e um grupo de alunos é de ordem metodológica. Acreditamos que uma 

investigação como a que propomos, com todas as aulas de uma seqüência de ensino 

sendo filmadas, pode ser mais bem explorada quando temos um universo menor e mais 

definido para a nossa pesquisa. Analisar duas ou três realidades diferentes, no nosso 

entender, tornaria o trabalho extremamente exaustivo e poderia não tornar possível 

realizar uma análise clínica mais aprofundada de cada realidade.  

Entendemos que o mais importante em nosso estudo é a ‘verticalização’ da análise, no 

sentido de que possamos aprofundar a investigação da ecologia da sala de aula, da 

emergência das negociações entre professor e aluno, do lugar e da gestão do saber 

naquela relação didática. Nesse sentido, ficamos bastante confortáveis em defender a 

nossa opção por um estudo dessa natureza, com os ‘atores’ de uma única sala de aula e 

escola, nas negociações, contratos e transposição do saber algébrico elementar. 

 

• A abordagem dos profissionais da escola, do professor e dos alunos: 

A pesquisadora já conhecia alguns profissionais da escola onde o estudo foi realizado e 

acreditamos que isso favoreceu a sua acolhida naquele ambiente. Procurou, de início, a 
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psicóloga responsável pela Educação Infantil, que já havia sido sua aluna em um curso 

de pós-graduação. Explicou qual a natureza e objetivo do estudo e lhe perguntou se ela 

acreditava que a escola abriria suas portas para a realização do mesmo. A psicóloga, de 

sua parte, demonstrou bastante abertura e, imediatamente, fez um telefonema para a 

outra unidade da escola, consultando a diretora pedagógica, que lhe deu total abertura 

para me encaminhar à coordenação do Ensino Fundamental. 

A própria psicóloga intermediou o encontro da pesquisadora com a coordenadora, 

marcando data e horário para que esse acontecesse. A pesquisadora, nesse momento, 

informou que traria um pequeno projeto explicitando o trabalho a ser realizado (ver 

Anexo 1) e, de antemão, informou que daria um retorno referente ao estudo, tanto à 

coordenação, quanto ao professor, e que se comprometia com a escola de, como 

contrapartida, disponibilizar-se a discutir em um encontro com os professores questões 

relativas ao sistema didático e aos fenômenos didáticos. A psicóloga mostrou-se 

bastante satisfeita com a proposta de contrapartida da pesquisadora e a encaminhou 

para a coordenadora. 

A coordenadora do Ensino Fundamental II, para surpresa da pesquisadora, também era 

conhecida, uma vez que havia sido contemporânea sua na Universidade, embora em 

um curso de graduação diferente do seu. Ela tem a formação em Pedagogia e curso de 

Mestrado na área de Educação, e sempre esteve bastante sintonizada com os trabalhos 

em Educação Matemática. O trabalho desenvolvido pelo professor de matemática, 

sujeito do nosso estudo, era diretamente supervisionado por ela, uma vez que eles 

pensavam em levar a ‘seqüência didática’ proposta para a iniciação à álgebra, para ser 

discutida em um encontro de educadores (o que fizeram, posteriormente).  

Assim, a coordenadora também se mostrou bastante receptiva à realização da pesquisa 

naquele ambiente, cabendo ao professor a palavra final. Após a conversa, pediu a um 
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funcionário que solicitasse ao professor que viesse à sua sala no horário do intervalo 

entre as aulas. A pesquisadora ficou aguardando na coordenação e o professor chegou 

algum tempo depois.  

A coordenadora o apresentou à pesquisadora e esta situou o estudo para o professor. 

Procurou deixar claro para ele que não estava ali para ‘avaliar’ sua aula, até porque sua 

formação não era em matemática, mas em psicologia. Falou que o seu interesse 

fundamental era o de observar como se ensina e aprende matemática, mais 

especificamente em relação à introdução dos alunos no domínio algébrico.  Perguntou 

ainda se ele estava disposto a participar e como ele se mostrou bastante à vontade e 

não demonstrou restrição alguma, foi marcada a data para o início da pesquisa, já na 

semana seguinte, quando os alunos seriam introduzidos no novo conteúdo: a álgebra. 

Tanto o professor quanto a coordenadora perguntaram à pesquisadora se poderiam 

receber o material da videografia pois, considerando que era a primeira vez que 

trabalhavam com essa ‘seqüência didática’, seria interessante tê-la em vídeo. Como a 

pesquisadora não demonstrou empecilho algum, foi marcada a data do primeiro 

encontro. Após a conclusão de todas as etapas da pesquisa na escola, as fitas foram 

entregues à coordenadora, para que fossem copiadas e guardadas, no caso deles 

desejarem. As fitas originais foram, em seguida, devolvidas à pesquisadora. 

No dia e horário marcados, a pesquisadora chegou, com câmera de vídeo em mãos. A 

mesma foi recebida de forma tranqüila e acolhedora, tanto por parte do professor, 

quanto pelos alunos. O professor já havia conversado com eles sobre a pesquisa que 

seria realizada. Ainda assim, solicitou à pesquisadora que explicasse em mais detalhes 

a natureza do trabalho, para o grupo. Na seção de anexos (Anexo 4), na transcrição da 

primeira aula, esse momento é registrado.  



 166 

As aulas foram filmadas pela própria pesquisadora, sem a utilização de tripé para a 

câmera de vídeo, pois o mesmo deixa a câmera praticamente em posição fixa e a 

pesquisadora preferia ter mais liberdade para direcioná-la para onde desejasse. 

 
Por fim, as aulas foram transcritas, bem como a entrevista do professor e a análise 

das situações a partir de recortes do material videografado. O capítulo que se segue 

trará a análise das etapas da pesquisa, de forma relacionada com o objetivo do nosso 

estudo. 

 



CAPÍTULO 8 

 

ABORDAGEM ANALÍTICA E INTERPRETATIVA DOS 

DADOS  

 

 

Após a realização do estudo podemos apontar para algumas questões relevantes, que 

serão apresentadas e discutidas nesse capítulo63. É importante ressaltar, antes de tudo, 

que o nosso objetivo nesse capítulo não é analisar se as aulas do professor são boas ou 

ruins; se a seqüência proposta é ou não adequada; se consideramos que o professor é 

bom ou mau no cumprimento do seu ‘ofício’ de ensinar. Não tencionamos, aqui, 

proceder a qualquer avaliação dessa natureza ou fazer qualquer juízo de valor. O nosso 

objetivo é o de analisar como se dá a gestão dos fenômenos didáticos durante as aulas, 

como se inter-relacionam contrato didático e transposição didática nessa ecologia, 

como se institui a relação didática, desde o momento em que o professor diz aos alunos 

que eles começarão a trabalhar com álgebra, até o trabalho com equações, a partir da 

utilização do livro didático. 

Conforme apresentado no capítulo anterior, este estudo foi realizado em três etapas: 

etapa de videografia, etapa de entrevista, etapa de análise de situações. A nossa 

análise, por sua vez, está relacionada ao material produzido nos 07 (sete) dias de aula – 

Fase principal da análise dos dados. A fase complementar, como descrita no capítulo 

anterior, terá por objetivo alimentar a análise da gestão dos fenômenos didáticos nas 

aulas e debruçar-se-á sobre a entrevista do professor (etapa 2), notadamente sobre os 

                                                 
63

 Nesse capítulo aparecem vários extratos de protocolos (sobretudo das aulas). Todavia, queremos 
deixar claro ao leitor que não desejamos tornar a leitura exaustiva; apenas acreditamos que são recortes 
essenciais ao levantamento de nossas hipóteses e à construção da nossa argumentação. Essa é, 
também, uma forma de poupar o leitor de necessitar se remeter ao anexo das transcrições por diversas 
vezes e tentar inferir a partir de que recorte estamos propondo tal ou qual argumento. 
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aspectos relativos à sua concepção de álgebra e relação ao saber algébrico, bem como 

sobre a análise das situações (etapa 3) por ele realizada. 

 

1. Observações em sala de aula – ‘Diário’ das atividades propostas pelo professor, 

desde a iniciação à álgebra, até o trabalho com equações. 

 

1.1. Primeira seqüência didática64: Transição da Aritmética à Álgebra  – 1º, 2º e 

3º dias de aula 

A atividade inicial, proposta pelo professor, foi realizada em grupos de três alunos. Tal 

atividade sugeria que, a partir de uma série de passos a serem seguidos, os alunos 

chegassem à proposição de uma fórmula geral. Assim, podemos inferir que um dos 

objetivos desta seqüência era o de fazer com que os alunos concebessem a álgebra como 

uma ferramenta de abstração e de generalização.  

Na entrevista, no primeiro momento de fala do professor, após a pergunta da 

pesquisadora (Para você, o que é álgebra e, em particular, o que é álgebra escolar?) ele 

propõe: ‘Pra mim álgebra é abstração’. Essa é a primeira idéia expressa pelo professor. 

Em outro momento da entrevista, reflete: ‘Quando a gente chega pra álgebra, a 

abstração vem, porque ele [o aluno] chega na... na sexta série com todo o conhecimento 

numérico, mas ele agora vai aprender a trabalhar com letras’. E ainda propõe: ‘(...) 

álgebra nada mais é do que dar uma qualidade a uma quantidade. E, a partir daí, poder 

fazer generalizações’.  Quando pensamos no que ele quer referir ao falar em dar uma 

qualidade a uma quantidade, podemos supor a idéia de letras e de números. Pensar em 

um número como uma quantidade poderia ser o equivalente a pensar na letra como uma 

qualidade: a letra, em álgebra, representa um número. Número esse ainda desconhecido, 

mas que pode ser determinado a partir da resolução de uma equação (no caso de nos 

                                                 
64 Utilizaremos a mesma terminologia proposta pelo professor - Seqüência Didática de transição da 
aritmética à álgebra - mesmo sabendo das especificidades do termo ‘seqüência didática’ nos estudos em 
Educação Matemática.  A seqüência completa aparece no Anexo 2.  
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referimos à letra como incógnita, não como variável). Essa é uma das noções que serão 

negociadas na sala de aula, como mostraremos mais adiante. 

Outra concepção relativa à álgebra se revela e é explicitada quando, no início da aula65, 

uma vez que já havia sido dito aos alunos que eles iniciariam o conteúdo ‘álgebra’, o 

professor indaga:  

P - Aritmética é o quê? 
Als - Números! 
P - E agora a gente vai passar pra álgebra, que é o quê? 
Alguns alunos: - Letras! 
Outros alunos: - Equações! 
P – Letras e generalizações. 

 
Quadro 14: Recorte de protocolo da aula 1 

 

Assim, entendemos que o professor não revela uma única concepção de álgebra, mas 

‘concepções’ acerca da álgebra. Quando da nossa discussão teórica sobre o saber 

algébrico (Capítulo 4), esse é um dos pontos que a literatura referente ao tema reflete: 

mais do que uma definição do que seja álgebra, encontramos concepções – 

complementares – relativas a esse saber. 

A seqüência didática sugerida foi realizada em três dias de aula e se baseava, segundo o 

professor, na proposta curricular (que ele nomeou de Parâmetros Curriculares) da 

Argentina, nas reflexões de Delia Lerner e nas idéias de uma pesquisadora russa 

chamada Sandra Sadovsky, sobre ensino de álgebra. As atividades propostas por essa 

pesquisadora foram aproveitadas, segundo o professor, na seqüência dos ‘ladrilhos’ 

(Fase 2 da primeira seqüência didática, apresentada no Anexo 1), que ele adapta, 

utilizando o material dourado (como será explicitado mais adiante).  

Nesse primeiro momento o professor não fez uso do livro didático adotado. A utilização 

da expressão seqüência didática sugere-nos que há uma familiaridade deste com a 

terminologia usada em Educação Matemática, na atualidade, a partir das contribuições 
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da Didática da Matemática. Isso talvez pelo fato do professor revelar seu interesse de 

estudo na área de Educação Matemática, de leitura de materiais da Escola da Vila, como 

também de estar ensinando numa escola que tem a proposta construtivista de trabalho e 

que organiza seminários, simpósios, trazendo pessoas que discutem as questões da 

educação na atualidade (como mencionamos no capítulo anterior). Além dos aspectos 

referidos, a coordenadora, que tem estado muito próxima do professor na proposição do 

trabalho de matemática com os alunos, é oriunda de um programa de mestrado que tem 

uma ligação forte com a didática da matemática, conforme também mencionado 

anteriormente. 

A idéia de uma seqüência que contemple a transição da aritmética para a álgebra nos 

parece justificada na entrevista do professor. Nela, Davi explicita que: 

 

Aí quando a gente começa a pensar na transição da aritmética pra álgebra, aí a 
gente pensa assim... a gente tem duas opções: ou a gente chega e... chega um, 
um belo dia, e o menino acorda aprendendo que dois mais dois são quatro. E 
você, no outro dia, chega pra ele... a... chega na sala e ele vai, de repente, mudar 
a realidade total dele, e vai agora aprender que x mais x são 2x. (...) Ou chegar 
pra ele e dizer assim: hoje a gente vai aprender equação (...) Mas aí você chega 
e diz assim: Hoje a gente vai aprender equação. Aí você de repente vai enfiar na 
cabeça dele que ele tem que passar de uma realidade totalmente palpável, pra 
uma realidade de letras que ele nem conhece. Ou você tem a oportunidade de ir 
devagarinho. E, assim, quando você... tenta fazer isso devagarinho, você começa 
a perceber os re... os resultados depois. A gente só percebe os resultados 
verdadeiros do que a gen... do trabalho que a gente fez de transição, que a gente 
fez, depois. 

 
Quadro 15: Recorte do protocolo da entrevista 

 

A partir da fala do professor, entendemos que, na sua concepção, ‘fazer’ tal transição é 

fundamental, uma vez que os conceitos aritméticos seriam a base para o 

desenvolvimento dos conceitos algébricos. Essa também é uma idéia bastante 

discutida na literatura específica. Uma das questões que se pode refletir e que 

discutimos no capítulo referente ao ensino e aprendizagem da álgebra (Capítulo 5) diz 

                                                                                                                                               
65 A transcrição analítica de todas as aulas encontra-se no Anexo 4. 
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respeito exatamente à prioridade da aritmética à álgebra, sobretudo considerando a 

necessidade do aluno conhecer as quatro operações e a idéia de simetria (como 

discutiremos mais adiante, a partir de um recorte da entrevista). No tocante a essa 

suposta prioridade, Davi reflete: 

 

Mas, resumindo, a álgebra é... você pegar todo conceito aritmético... que 
foi trabalhado desde as primeiras séries, desde o maternalzinho, quando ele 
começa a... dizer: ‘Tia, eu tenho dois aninhos...’ (mostrando a quantidade 
nos dedos). ‘Tu tem quantos aninhos’?, ‘Eu tenho três’ (novamente 
mostrando a quantidade nos dedos). Então, sabe? São coisas que ele 
começa a fazer no maternal, antes de entrar na escola. Você pega todos 
esses conceitos aritméticos e agora você vai dizer assim: ‘Olha, a realidade 
não é só essa. Mas tudo que você aprendeu, vai continuar pra cá. E agora 
você vai transformar tudo isso, e coisas que você conhece, valores que 
você conhece, quantidades que você conhece, pra coisas que você ainda... 
de cara, você não consegue saber o valor. Mas ele tem um valor. Aquilo 
dali tem um valor’. Então, álgebra é, pegar o conceito de... o conceito 
aritmético, e transformar numa coisa... (pausa) Fazer com que eles possam 
abstrair quantidades que ele ain... que eles ainda não conhecem, como... 
resolver uma equação. (...) Se o menino não sabe bem as quatro operações, 
ele nunca vai entender. Porque se o menino não sabe fazer as operações 
que ele conhece, quanto mais quando tem x que ele não conhece.  

 
Quadro 16: Recorte do protocolo da entrevista 

 
Acreditamos que os recortes ora apresentados começam a elucidar aspectos 

fundamentais para analisarmos, em um primeiro plano, as concepções de álgebra 

manifestadas pelo professor e, adicionalmente, refletirmos sobre alguns elementos que 

nos conduzem a pensar sobre a sua relação ao saber algébrico. Como será discutido 

mais adiante, a seqüência proposta pelo professor encontra-se vinculada ao que ele 

revela na entrevista acerca do saber algébrico, que podemos resumir da seguinte forma: 

  
1. A álgebra é entendida como abstração e proposição de generalizações, de uma fórmula 

geral;  

2. Há a necessidade de uma construção paulatina do conhecimento algébrico, de uma 

compreensão que se apóie no conhecimento aritmético, ensejando que há a necessidade 

de se realizar uma transição da aritmética para a álgebra; 

3. Tal construção deve se dar a partir da manipulação do ‘concreto’, sempre na direção 

‘concreto-abstrato’;  



 172 

4. A álgebra implica no trabalho com letras, no sentido de dar uma qualidade a uma 

quantidade; 

5. É necessário compreender a equação como um equilíbrio, onde um valor desconhecido 

necessita ser descoberto; 

6. A manipulação da equação é entendida como o procedimento fundamental para 

descobrir o valor desconhecido, a partir da realização da mesma operação em ambos os 

membros da igualdade. 

 

Essas idéias e concepções são aquelas que aparecem como ponto de partida no trabalho 

do professor, e caracterizam a ‘cara’ que ele dá ao saber algébrico, traduzindo 

importantes elementos relativos à transposição didática interna, e são negociadas com 

os alunos, revelando algumas das cláusulas e expectativas referentes ao contrato 

didático. 

Entretanto, observaremos que algumas dessas concepções (reveladoras da ‘cara’ que o 

professor dá ao saber), sobretudo no que diz respeito ao ponto 6, anteriormente aludido, 

são modificadas ao longo do processo de negociação do contrato didático com os alunos. 

E esse será o ‘ponto alto’ da nossa análise, uma vez que buscamos refletir sobre a 

interface entre os fenômenos didáticos, fenômenos esses que emergem de forma muito 

clara nesses momentos de negociação, tensão, ruptura e renegociação, que aqui serão 

apresentados. 

 

Para a realização da primeira seqüência, como mencionamos no início desse capítulo, o 

professor organizou os alunos em trios e deu a cada um dos grupos uma caixa de palitos 

de fósforo e uma folha de papel A4, com a seqüência proposta. No cabeçalho havia 

escrito “Seqüência Didática: Transição da Aritmética para a Álgebra” (material 

completo no Anexo 5). Tal seqüência estava dividida em duas fases e os alunos 

deveriam seguir as instruções, que conduziria à proposição de uma generalização, como 

ilustrado a seguir. Inicialmente, a seqüência apresentava a seguinte série de figuras: 



 173 

 

 

 

 

 

Figura 14: Atividade proposta na ‘seqüência didática’ 1 

 

Na letra a66, era perguntado aos alunos como seria a próxima figura da seqüência e lhes 

era solicitado que a construíssem com os palitos de fósforo. As letras seguintes iam 

sugerindo que os alunos calculassem a quantidade de palitos das próximas figuras da 

seqüência. Na última letra (h) era solicitado que, sem construir quadrado algum com os 

palitos, eles pudessem propor como calcular a quantidade de palitos de uma figura em 

qualquer posição da seqüência. Por fim, sugeria: Escreva a sentença matemática que 

expressa o seu raciocínio. 

É possível que a escolha por um material como ‘palitos de fósforo’ se deva ao fato de 

que o objetivo do professor é fazer a transição do ‘concreto’ para o ‘abstrato’, da 

‘aritmética’ para a ‘álgebra’. Assim, trabalhar com palitos e com o material dourado (na 

Fase 2 da seqüência) representaria a manipulação de materiais concretos, tão 

popularizada em relação ao ensino da matemática. 

A Fase 2 (Anexo 1), sugeria que os alunos construíssem, com o material dourado, uma 

seqüência de ladrilhos. Novamente o procedimento se assemelhava à Fase 1, onde eles 

deviam tentar construir a figura individualmente, depois confrontar com os outros 

membros do grupo e, em seguida, eleger uma das soluções do grupo para tornar pública 

e comunicar aos demais alunos. Por fim, cada aluno deveria escrever uma “fórmula 

                                                 
66

 Termo utilizado pelo professor na atividade (Anexo 1). 
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geral” referente à solução que elegeram como a melhor, para novamente confrontarem 

com o grande grupo, rumo a uma institucionalização. 

O primeiro exemplo da Fase 1 foi todo realizado em sala de aula. A atividade destinada 

para casa foi a realização individual do segundo exemplo desta fase (ver em anexo). Na 

aula seguinte, o professor, junto com a turma, foi confrontando as respostas dos alunos, 

pedindo para que eles viessem ao quadro, mostrar como resolveram. A Fase 2 foi 

trabalhada na terceira aula destinada à seqüência, no laboratório de matemática.  

Algumas questões importantes podem ser observadas, no que se refere a essa atividade. 

Em primeiro lugar, o fato de que no próprio cabeçalho aparece a frase “transição da 

aritmética para a álgebra”, como sendo o objetivo dessa seqüência. Desta forma, 

realizar atividades que auxiliassem essa transição, tomando como foco central a 

proposição de uma fórmula geral, de uma generalização, seria, então, um dos elementos 

que caracterizaria a entrada no domínio algébrico. O segundo aspecto que consideramos 

relevante, é o fato de que o professor nomeia tal atividade de “seqüência didática” que, 

como já dissemos, sugere uma familiaridade com a Didática da Matemática. Em tal 

‘seqüência’, identificamos algumas etapas, que podem aqui ser resumidas e 

exemplificadas da seguinte forma:  

 

Etapa 1 – Compreender o que a seqüência propõe como atividade a ser realizada e seguir os 

passos por ela definidos, em cada letra (no caso, da letra a à h). 

 

 

P – Só façam o que pede na seqüência. Só a letra A. Aprendam a seguir a 
seqüência, apenas o que ela pede!... Construam e não desfaçam. 

 
 

Quadro 17: Recorte de protocolo da aula 1 
 

 

Etapa 2 – Propor, ainda que de forma incipiente, uma sentença matemática que explique como a 

atividade foi resolvida. 
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P – Como escrever a sentença matemática? Você vai fazer a sentença 
matemática do jeito que você fez, pensou... É você colocar no papel aquilo 
que você tem na cuca. Pode escrever um textinho, uma sentença 
matemática. Do jeito que vocês quiserem. 
(Pausa) 
P - Gente, não tem resposta certa ou errada, tem aquilo que vocês 
escreveram e pronto! 

 
Quadro 18: Recorte de protocolo da aula 1 

 

Etapa 3 – Confrontar com os demais alunos do pequeno grupo, as possíveis soluções relativas à 

atividade. 

 

P – Provavelmente no seu grupo vocês devem ter soluções diferentes. Eu 
quero que vocês ‘troquem’, que dêem uma olhada nas estratégias dos outros 
e, no final, eu queria que vocês conhecessem as estratégias uns dos outros. 

 
Quadro 19: Recorte de protocolo da aula 1 

 

Etapa 4 – Comunicar, para o grupo-classe, as soluções encontradas nos pequenos grupos. 

 
P – Eu queria saber o seguinte: teve um grupo que disse que todas as 
estratégias foram diferentes... Eu quero que vocês apresentem as estratégias 
e digam o que foi diferente. 

 
Quadro 20: Recorte de protocolo da aula 1 

 
Diferentes estratégias apareceram, como mostramos a seguir: 
   

Aluno 1: Um lado, mais um lado, mais um lado, mais um lado 
P – Mas como vocês escreveram a sentença matemática? 

Aluno 2 (do mesmo grupo): 3 + 3 + 3 + 3  4 + 4 + 4 + 4  5 + 5 + 5 + 5 
P – E quem fez como fez diferente, como R (faz referência a um outro 
aluno)? Viu a quantidade de lados e multiplicou pelo número de palitos? 4 x 
3; 4 x 4; 4 x 5. O primeiro raciocínio é ADITIVO. O segundo é? 
Alunos – Multiplicativo! 
P – P. (nome do aluno) fez uma coisa que eu gostei. Explica como você fez. 
Aluno (P.) – Total + 1 palito de cada lado. 
P – Então a gente vai chamar esse de “Aditivo 2”. Outro jeito... quem quer 
mostrar? (...) 
Aluno 3 – (escreve no quadro) 4 + 4 = 8 + 4 = 12 + 4 = 16 
P – Algum desses a gente pode considerar errado? 
Alunos – Não! 

 
Quadro 21: Recorte de protocolo da aula 1 
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Etapa 5 – Eleger uma generalização, uma sentença ou fórmula, que pareça a mais adequada. 

Uma fórmula que explique como pode ser generalizado o cálculo de palitos da figura, para 

qualquer quantidade de elementos (n) que apareça. 

 

P – Gente, ó... eu não vou usar a palavra MELHOR, eu vou usar a palavra 
MAIS SIMPLES. Qual a estratégia que vocês acham mais simples?  
P - Pela multiplicação, quantos palitos eu tenho na 20ª figura? 
Als – Oitenta 
P – Por quê? 
Al – 20 mais 20 mais 20 mais 20. 
P – Mas esse é o aditivo. E pelo multiplicativo? 
Al – 20 vezes 4. 
P – Muito bem. Agora você tem que fazer a generalização do seu raciocínio 
para uma condição qualquer da seqüência. Como nós poderíamos 
representar o número de palitos de cada lado, numa fórmula geral? Como é 
que a gente podia fazer? 
Aluno – x (diz bem baixinho, sem muita convicção). 
P – x? Olha o que ele disse: x. Pode ser, sim. Muito bom... Vezes a 
quantidade de lados. Quantos lados são? 
Alunos – Quatro. 
P – Então... vê só... então eu posso botar x vezes 4. E qual vai ser o total? 
Como é que eu posso representar? Para qualquer número x, eu vou 
multiplicar por 4, que é a quantidade de lados, e vai dar...? 
P – Podemos usar, agora, outra letra. No caso, y. Então a fórmula geral será 
(escreve no quadro): x.4 = y. Isso é uma generalização!  

 

Quadro 22: Recorte de protocolo da aula 1 

 
Encontramos, assim, alguma semelhança das etapas identificadas nessa atividade em 

relação às etapas de uma situação didática, propostas por Guy Brousseau67 (situações de 

ação, de formulação, de validação e de institucionalização). Na seqüência trabalhada, 

observamos que os alunos manipulam (inclusive com materiais concretos), propõem 

uma fórmula, confrontam e investigam a validade da fórmula que propuseram, 

comunicam aos demais, elegendo e institucionalizando aquela que melhor representa a 

generalização. É importante observar que essa institucionalização, também nesse caso, é 

realizada pelo professor, pois, no final das contas, é ele quem define o que é mais 

simples. 

                                                 
67

 A reflexão a esse respeito aparece no Capítulo 1 (O Sistema Didático). 
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Observamos, ainda, a preocupação do professor, no sentido de fazer com que os alunos 

entendessem que o objetivo da atividade não era o de encontrar a ‘resposta correta’, mas 

de propor uma fórmula que traduzisse o que a seqüência pedia e que pudesse ser válida 

para qualquer número ‘n’.  

Outra questão que achamos interessante é o fato de que o professor tentava, com os 

alunos, nomear as estratégias, as formas de raciocínio que apareciam: Aditivo; Aditivo 2; 

Multiplicativo. Acreditamos que a preocupação com a compreensão das estratégias por 

parte dos alunos está relacionada à idéia de ‘construção’ do raciocínio algébrico (esse 

termo foi utilizado pelo professor na entrevista). A proposição de seqüências que vão 

desde uma noção mais geral até o trabalho com equações nos sugere que há uma 

intenção do professor em um processo de construção de significados pelos alunos. Não 

podemos esquecer que a escola em questão se propõe a trabalhar dentro de uma 

perspectiva construtivista.  

No que concerne à última etapa da atividade aqui analisada, esta pode ser entendida 

como uma etapa de institucionalização, coordenada pelo professor. Nesse sentido, 

algumas questões nos parecem claras no que diz respeito aos fenômenos didáticos, nesse 

momento de negociação. Como cláusulas do contrato didático, referentes a esta primeira 

seqüência didática, podemos referir:  

 
1. A atividade é coordenada pelo professor, mas os alunos têm um papel fundamental: são 

eles que vão executá-la, passo a passo, seguindo regras escritas e explícitas que, uma vez 

cumpridas, conduzirão à proposição de uma fórmula geral - representada por números e 

letras – o que caracteriza a entrada no domínio algébrico.  

2. A seqüência proposta trabalha a construção de significados partindo do ‘concreto’ para o 

‘abstrato’, do ‘específico’ para o ‘geral’. 

3. Os alunos têm de manipular, refletir, levantar hipóteses, criar estratégias, comunicar aos 

demais, confrontar e, com a ajuda do professor, generalizar. 

4. A ‘palavra final’ cabe ao professor, no sentido de que é ele o responsável pela 

‘institucionalização’ desse novo saber. 
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De forma articulada ao contrato didático, e como elemento balizador para a proposição 

dessas cláusulas, podemos pensar na concepção de álgebra e na relação ao saber do 

professor, relação essa que confere uma certa ‘cara’ ao que está sendo enfocado na sala 

de aula. Assim, podemos refletir acerca dessa relação e da transposição didática interna 

que:  

 
1. A concepção de álgebra que fundamentalmente norteia as negociações na sala de aula é 

a de ‘álgebra como generalização’. 

2. Mas essa concepção convive com outras, igualmente importantes, como, por exemplo, ‘é 

preciso dominar princípios aritméticos para se entrar no domínio algébrico’, revelando 

uma prioridade da aritmética à álgebra. 

3. A álgebra, para o professor, implica em relacionar quantidades numéricas – conhecidas 

– com quantidades desconhecidas, representadas por letras. 

 
Nessa primeira ‘seqüência didática’ não identificamos tensões ou rupturas explícitas, 

que fizessem com que fosse necessário rever as cláusulas do contrato didático e 

renegociá-lo. O que nos pareceu é que a seqüência foi desenvolvida no tempo previsto 

pelo professor e que as expectativas do mesmo em relação ao papel dos alunos nessa 

etapa foram atendidas. Do ponto de vista dos alunos também não foram percebidos 

conflitos que pudessem promover alguma dificuldade na realização das atividades, no 

acompanhamento dos passos organizados e propostos pelo professor, e na aceitação das 

cláusulas do contrato didático.  

Uma primeira ruptura que nos parece relevante e que queremos aqui destacar diz 

respeito à passagem da primeira ‘seqüência didática’ (Transição da aritmética à álgebra), 

para a segunda (Equações). O professor não fez menção explícita a uma continuidade 

entre uma e outra seqüência, como também não propôs atividades que permitissem aos 

alunos inferirem tal continuidade. Os alunos, por sua vez, não estabeleceram relações 

explícitas entre elas. Houve, no nosso entendimento, uma ruptura de continuidade, uma 

descontinuidade que culmina com o efeito dos alunos não perceberem que o caminho 
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proposto rumo à ‘generalização’, à ‘abstração’ e à proposição de uma ‘fórmula geral’ 

tem a ver com o trabalho de equações. 

O grande momento de ruptura, entretanto, dá-se na segunda fase do trabalho do 

professor, na seqüência didática que ele nomeou de ‘Equações’. Tal ruptura não 

necessita ser por nós inferida, ela é visível e é explicitada em vários momentos: na 

tensão gerada na relação didática, na fala do professor e na fala e desconforto dos alunos. 

Mas é possível perceber também as ‘entrelinhas’ dessa ruptura, presentes nos 

comportamentos e nas interações entre professor e alunos. Desta forma, o ponto alto da 

análise da gestão dos fenômenos didáticos, bem como da sua interface, nesse estudo, 

situa-se na seqüência didática que a partir de agora discutiremos. 

 
1.2. Segunda seqüência didática – Equações - 4º, 5º, 6º e 7º dias de aula 

 
Depois de realizada a primeira seqüência, o professor conduziu a segunda,  trabalhada 

tanto em sala de aula, quanto no laboratório de matemática. Nessa seqüência, podemos 

inferir que o objetivo do professor era o de levar os alunos a construírem a noção de 

igualdade entre quantidades, de equivalência e de descoberta do valor desconhecido, 

chegando à geração da equação e à sua resolução. Ou seja, considerando o nosso viés 

teórico, uma iniciação ao trabalho de modelização em álgebra (Capítulos 4 e 5). Tais 

objetivos revelam elementos relativos à ‘cara’ que o professor dá ao saber algébrico 

nessa segunda seqüência, possibilitando-nos olhar para a transposição didática interna. 

Em relação às equações, o próprio professor nos elucida, na entrevista, o que ele pensa a 

esse respeito: 
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‘O que é equação’? E eu sei de alunos que eu tenho, também, que respondem 
assim (...) ‘Ah, equação é você pegar um monte de letras, somar com um 
monte de números, isso vai dar um resultado que vai ser x é igual a alguma 
coisa’. Eles vão dizer isso. Mas quando você pega, pára pra pensar nessa 
idéia: ‘Equação é um equilíbrio entre valores que eu conheço e valores que eu 
não conheço’... Chega me arrepio todo quando falo isso... Porque o aluno, ele 
agora entende o princípio daquele sinalzinho de igualdade. Ele entende o 
princípio de porque a letra tá ali. 

 
 

Quadro 23: Recorte de protocolo da entrevista 
 

A noção fundamental de equação, para o professor, e que vai ser negociada com os 

alunos, é a de ‘equilíbrio’. No processo de transposição didática, ao analisarmos como a 

literatura trata as equações, uma das concepções mais evidenciadas é a da equação como 

uma ‘representação’, como a geração de um ‘modelo’ (sobretudo no caso das funções). 

No momento em que o professor faz68 a transposição didática, percebemos que essa 

concepção não parece ser contemplada. Na entrevista e na análise de situações, por sua 

vez, também não encontramos referência a essa idéia.  

Podemos refletir, assim, que a relação ao saber do professor tem um peso fundamental 

na forma como ele faz a transposição didática, nas escolhas didáticas que ele faz e nas 

negociações travadas com os alunos. Mais adiante, retomaremos essa reflexão. E 

podemos inferir, a partir da sua concepção de equação, que nisto reside, também, a 

ruptura de continuidade entre uma e outra seqüência. Se ele não concebe a equação 

como uma generalização, uma representação, uma fórmula geral (noções presentes na 

primeira seqüência didática); mas a entende, sobretudo, como ‘equilíbrio’ (idéia 

concernente à segunda seqüência), não seria possível estabelecer uma continuidade entre 

ambas as seqüências didáticas. 

                                                 
68 Como discutimos no Capítulo 3, Chevallard (1991), referindo-se à transposição didática externa, propõe 
que o professor está na transposição didática, ao invés da idéia de que ele faz a transposição didática. 
Naquele capítulo refletimos acerca dessa questão e nos posicionamos no sentido de acreditar que ele a 
faz, que ele é fundamentalmente responsável pela transposição didática interna.  
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Entendemos que a seqüência ora enfocada se subdivide em dois momentos: o primeiro, 

relacionado [supostamente] à manipulação concreta (trabalho com o desenho da balança 

de dois pratos e com as tiras numéricas) e o segundo, relacionado ao trabalho com 

equações, propriamente dito, a partir do livro didático. Assim, embora o professor 

nomeie apenas como ‘seqüência didática de equações’, para melhor organização desse 

capítulo de discussões, adotaremos a nossa subdivisão. Subdivisão essa, que entendemos 

como uma regra implícita negociada no contrato didático: a construção de significados 

acerca da equação algébrica deve partir da manipulação de materiais concretos que 

metaforizem tal noção – a balança de dois pratos – até a manipulação puramente 

simbólica – problemas do livro didático. 

Quando falamos, mais acima, de haver ‘supostamente’ uma manipulação concreta, 

dizemos isso pelo fato de que (como será tratado mais adiante) o professor trabalha com 

a ‘idéia’ da balança, com a ‘representação’ da balança, não com a ferramenta 

propriamente dita. 

 
1.2a. - Parte 1 da segunda seqüência didática: Balança - 4º dia de aula 

O primeiro momento dessa seqüência, proposto no 4º dia de aula, foi realizado no 

laboratório de matemática, também em grupos, como aconteceu na seqüência anterior. 

Inicialmente, cada grupo de alunos recebia duas tiras de papel, contendo, cada uma, 

numerais de -9 a 9 (menos nove a nove), conforme a figura a seguir. Eles deveriam 

recortá-os, um a um, pois tais numerais estariam diretamente relacionados à atividade a 

ser realizada. 

 
-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Figura 15: Material recebido pelos alunos para a segunda seqüência didática 
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Em seguida, eles receberam triângulos de blocos lógicos, para compor, também, a 

atividade. A proposta inicial era a de introduzir essa atividade utilizando a balança de 

dois pratos, como metáfora para a construção da idéia de igualdade, de equação, de 

manipulação de quantidades conhecidas e desconhecidas e de descoberta do valor 

desconhecido. Uma vez que, segundo o professor, a balança havia desaparecido do 

laboratório de matemática, os alunos apenas a representariam no caderno e o professor, 

no quadro branco. Novamente aqui, como na primeira seqüência didática, entendemos 

que o professor desejava partir do ‘concreto’ para o ‘abstrato’, do que é manipulável 

para a construção de noções mais gerais, da balança à equação algébrica. Vale salientar, 

como já apontamos, que no momento em que ‘desenha’ a balança, há um afastamento da 

manipulação concreta. O desenho é uma representação. E o equilíbrio, que é algo visível 

na balança, pode ser apenas inferido, quando se tem o desenho desta ferramenta. 

Inicialmente o professor propunha as situações que deviam ser representadas no caderno, 

simulando uma balança de dois pratos. Os alunos deveriam abrir o caderno e fazer com 

que as páginas da direita e da esquerda representassem os pratos da balança. Em seguida, 

usariam, no lugar dos pesos, os numerais que eles haviam recortado e, no lugar da 

quantidade desconhecida, o(s) triângulo(s) do bloco lógico. Na primeira situação 

proposta pelo professor, ele desenhou a balança de dois pratos no quadro e sucedeu-se a 

seguinte interação discursiva: 
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P – Gente, olha só. Que é que eu quero? Concentre em mim aqui, aí ó, gente, olha 
pra mim, por favor, pra eu dar instrução do que a gente vai fazer. [Pausa] Vocês já 
viram... talvez pessoalmente, não... frente a frente, não... mas vocês já viram, sei lá, 
em televisão, um tipo de balança que é mais ou menos como está representada aqui. 
Aluno – Eu já vi. 
P – Em supermercado, feira... No laboratório tinha uma, eu estava contando com 
ela, mas quando eu entrei aqui me assustei: tiraram a minha balança do laboratório! 
Ou seja, por isso que eu tive que desenhar ela aqui! Mas tudo bem, sumiu, sumiu, a 
gente faz no desenho. Pois bem, esse tipo de balança aqui é chamado de balança de 
dois pratos. Por quê? 
Al – Por quê? 
P – Porque tem dois pratos! 
Outro aluno – Ôôô.. que pergunta! 
P – E alguém sabe qual é o princípio para pesar nessa balança? 
Al – Bota dois pesos iguais. Bota um peso de um lado e do outro a mercadoria. 
P – Imagina que eu ponho um peso de um lado, um peso de um quilo, certo? E aqui 
eu ponho, sei lá, um saco de arroz, um saco de arroz que fica em pé. 
Al – Um quilo. 
P – Eu estou dizendo que, olha só, nesse momento eu estou afirmando que ponho 
um peso de um lado e um saco de arroz do outro lado. Esta balança está, olha a 
palavra que eu vou usar, esta palavra é uma palavra importante: “equilibrada”. 
[Pausa] Ó, no momento em que eu ponho um saco de arroz de um lado e um peso 
de um quilo, significa, aí eu digo, nesse momento a balança equilibrou. Quando a 
balança equilibra os pratos estão assim, assim, estão iguais. 
P – Equilíbrio significa “equivalência”, “igualdade”. Então a gente poderia afirmar 
que um pacote de arroz é igual a? 
Al – Um quilo. 

 

Quadro 24: Recorte de protocolo da aula 4 

 
 

O professor diz aos alunos que essa seqüência didática, que se inicia, é a seqüência de 

“equações” e pede que eles escrevam no caderno: “Seqüência didática: Equações”. 

Nesse momento, ele retoma uma das concepções de álgebra por ele reveladas e 

negociadas com os alunos o uso das letras em álgebra: 

 
P – O que eu quero é que vocês representem tudo o que eu disser e tudo o que 
eu quiser, algebricamente. Algebricamente é o quê? Falem alto, pelo amor de 
Deus! 
Al – Letras. 
P – A gente vai usar letras para representar quantidades que a gente ainda não 
conhece, tá certo? 

 
Quadro 25: Recorte de protocolo da aula 4 
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A primeira situação proposta, como forma de explicação e de negociação, foi: 

P – Você vai pegar uma quantia desconhecida e do outro lado, o dois. [Pausa 
para desenhar no quadro o que está ditando] Bom, mediante isso, você escreve 
agora, algebricamente, esta relação matemática aqui. Você escreve lá (no 
caderno)... se você escolheu, sei lá, que seu triangulozinho fosse x, você vai 
escrever x é igual a dois. Bom, essa foi a única dica que eu dei no trabalho de 
hoje. O resto vocês vão fazer sós. É mais ou menos isso aí, se você vai usar x, 
se você vai usar qualquer outra letra. 
[...] 
P – Gente, houve um problema. Eu falhei porque esqueci e dizer uma coisa. 
Eu disse: ‘ponha uma quantia desconhecida de um lado e o dois do outro...’, e 
fica x é igual a dois, mas eu esqueci de dizer uma coisa principal para usar 
isso aqui. O que é que eu esqueci de dizer? Vocês não notaram porque já 
sabiam o que era, mas para usar a igualdade eu tenho que dizer que esses dois 
pratos estão equilibrados, eu não disse isso! Desculpem, mas eu to dizendo 
agora! Quando eu ponho uma quantia desconhecida de um lado, um peso de 
um lado e o ‘dois’ do outro, nesse momento equilibrou a balança. Aí vocês 
escrevem, x igual a dois, né? 

 
Quadro 26: Recorte de protocolo da aula 4 

 
Observamos que o professor negocia não apenas a forma como a atividade será 

conduzida, mas revela suas expectativas em relação aos alunos: espera que eles passem 

da representação [supostamente] concreta (apresentada na balança), para uma 

representação matemática (algébrica, no caso), no caderno. Aqui, há a negociação, 

também, da idéia de equivalência, de igualdade entre quantidades, que norteará todo o 

trabalho e que aparecerá como uma regra importante do contrato didático, 

reiteradamente explicitada para os alunos. 

As situações apresentadas em seguida foram: 

 
Segunda situação: Uma quantia desconhecida de um lado, um pesinho de 2 e um 

pesinho de 3, do outro lado. Equação a ser modelizada: x  =  2  +  3 

Terceira situação: Uma quantia desconhecida de um lado. Do outro lado, um 

peso de 1, um peso de 8 e um peso de 7. Equação a ser modelizada: x  =  1  +  8  

+  7 

Quarta situação: Um peso desconhecido de um lado. E do outro lado, um peso 

de 5 e um peso de –3. Equação a ser modelizada: x  =  5  -  3 

Quinta situação: Uma quantia desconhecida de um lado. Do outro lado, um peso 

de 2, um peso de 3 e um peso de –8. Equação a ser modelizada: x  =  2  +  3  -  8 
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Sexta situação: Um peso de 2 e um desconhecido. Do outro lado, um peso de 5. 

O professor introduz, com essa situação, a idéia de manipulação de quantidades. 

Equação a ser modelizada: 2  +  x  =  5 

Sétima situação: Um peso desconhecido e um peso de 5 de um lado. Do outro 

lado, um peso de 9. Equação a ser modelizada: x  +  5  =  9 

  
Quadro 27: Situações trabalhadas na segunda seqüência didática 

 

No tocante à sexta situação proposta, o professor a representa, no quadro, da seguinte 

maneira: 

EQUILIBRADA 

 

 

 

 

 

Figura 16: Representação da balança no quadro, a partir da sexta situação proposta 

 

Nesse momento, ele introduziu a idéia de manipulação de quantidades, embora, ainda 

de quantidades conhecidas, não propriamente a manipulação de incógnitas. Nota-se que, 

como em todas as situações representadas, o professor escreve a palavra ‘equilibrada’, 

logo acima da representação. Tal palavra tem a ver, como já discutimos, com a sua 

concepção do que vem a ser uma equação.  

Nesse caso proposto, ele subtrai um peso de 2kg de cada lado, para, segundo suas 

próprias palavras, isolar a quantidade desconhecida. E a partir desse princípio de 

isolamento, ele justifica a necessidade da manipulação de quantidades. O trecho a seguir 

ilustra como essa questão foi negociada: 

 

2 5 

   - 2                                    -2 
2     +   x       =             5 
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P - Se eu tirei dois de um lado, a balança fez assim [representa com as duas 
mãos o desequilíbrio entre os pratos da balança]. Aí, L. [aluna] disse: tira dois 
do outro lado, que equilibra. Aí eu tirei dois, aí a balança fez isso de novo 
[mostra a retomada do equilíbrio, simulando com as duas mãos]. Ou seja, tudo 
o que eu faço de um lado da balança, para manter o equilíbrio, eu tenho que 
fazer do outro lado, também. O princípio é: o que eu faço de um lado da 
balança, eu faço do outro (...) O mais importante é a gente entender o princípio 
do equilíbrio da balança, certo?  
[Pausa]  
P - Gente, a gente pra poder descobrir o valor desconhecido, a gente precisa 
isolá-lo de um lado da balança. O que é que está atrapalhando aqui pra eu 
isolar? O dois. Se o dois está atrapalhando, eu vou ter que tirar ele. 

 
Quadro 28: Recorte de protocolo da aula 4 

 
Em relação às situações propostas nessa atividade, podemos identificar algumas regras 

contratuais, umas explicitadas, outras implícitas: 

 
1. O trabalho com a balança deverá possibilitar a compreensão das noções de igualdade, de 

equação, de manipulação de quantidades conhecidas e desconhecidas, de descoberta do 

valor desconhecido; 

2. Cada situação apresentada na ‘balança’ deverá ser representada algebricamente, 

passando do concreto para uma representação em linguagem algébrica;  

3. A representação algébrica implicará no uso de letras – no caso, o x - para representar a 

quantidade desconhecida; 

4. As situações vão aumentando em seu nível de complexidade; 

5. Nas situações iniciais o x aparece sozinho, em um membro da igualdade (o peso 

desconhecido sozinho, de um lado da balança); 

6. Num segundo momento, o x aparece com outro número ao seu lado (outro peso –

conhecido – no mesmo prato da balança); 

7. A balança serve como metáfora para representar qualquer tipo de equação (de primeiro 

grau) que se deseje. 

8. Para resolver uma equação é preciso isolar o valor desconhecido em um dos membros 

da igualdade. E para isolá-lo, é necessário tirar o que está atrapalhando. 

9. Equação é equilíbrio. 
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Porém, de todas as regras identificadas, a que queremos nos debruçar agora diz respeito 

à proposição da balança como metáfora à idéia de igualdade e equação. A literatura 

acerca desse tema discute de forma muito pertinente o uso do material concreto em 

matemática.  

Em álgebra, conforme aludido no capítulo 5, a balança aparece como um recurso 

bastante utilizado na sua introdução, no sentido de trabalhar, sobretudo, a noção de 

igualdades entre quantidades, do princípio da equivalência e da manipulação de 

quantidades (conhecidas ou não). Entretanto, como todo ‘material concreto’, ela precisa 

ser abandonada, sob pena de ser ineficaz na proposição de situações que não tenham 

correspondente no ‘mundo concreto’. Esse é o caso dos números negativos numa 

equação.  

O que queremos aqui nos remeter é ao surgimento de situações, na seqüência 

estabelecida pelo professor, que envolviam quantidades negativas: a quarta e quinta 

situações. Como se pode pensar em ‘pesos negativos’, ou, mais além, pesar uma 

quantidade negativa de algum alimento, por exemplo? 

Essa é uma reflexão que nos parece bastante séria no trabalho com a balança. E, na 

situação de ensino específica, parece sinalizar para o fato de que tal metáfora pode não 

ter sido proposta adequadamente. Nem o professor se deu conta de que criara uma 

situação que do ponto de vista concreto era impossível de acontecer, nem os alunos, 

tampouco, apontaram nessa direção. 

Podemos esclarecer um pouco mais essa questão com o seguinte exemplo: 
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No trabalho com a balança de dois pratos, ou com o desenho desta, o que os professores tomam 

como aspecto fundamental e mais relevante é a idéia de igualdade entre ambos os pratos, 

semelhante à igualdade entre ambos os membros de uma equação. Assim, podemos representar 

uma situação na balança da seguinte maneira: 

                        

 

 

 

 

 

Figura 17: Representação em uma balança de dois pratos de uma  
situação de descoberta do valor desconhecido 

 
 

Nessa situação, entendendo que a balança está em equilíbrio, o peso desconhecido (representado 

pelo triângulo) pode ser encontrado principalmente de duas maneiras. A primeira é somando 

todos os valores dos pesos conhecidos, do prato B, que é igual a 10kg, e, pela compreensão do 

princípio da igualdade, inferir que no outro prato (A) também há 10 kg. Dessa forma, se o peso 

conhecido vale 3kg, logo, o peso desconhecido vale 7kg. 

A outra maneira, essa mais comumente enfatizada pelo professor do nosso estudo, implica na 

realização da manipulação de pesos. Uma vez que há um peso de 3kg em cada prato da balança, 

é possível tirar um de cada prato e manter o equilíbrio, isolando o peso desconhecido. Assim, 

tirando 3kg de um prato e 3kg do outro, temos que o prato A fica com o peso desconhecido e o 

prato B fica com um peso de 2kg e um de 5kg. Somando os valores de ambos os pesos e 

compreendendo o princípio da igualdade da balança, descobre-se que o valor do peso 

desconhecido é 7kg. 

Tentando traduzir essa situação para uma equação, teríamos:  3 + x  = 2 + 3 + 5 

O próximo exemplo, proposto, inclusive, pelo professor, ilustra uma situação onde a utilização 

da balança, como metáfora, parece não ser a mais adequada. 

Situação 5: 

 

 

 

 

 

Figura 18: Representação, a partir do desenho da balança,  
da quinta situação apresentada pelo professor 

 

3 2 3 5 

A B 

2 3 -8 

A 
B 
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Visualmente essa situação nos parece bastante simples: se a balança está em equilíbrio, e se no 

prato A tem-se um peso de valor desconhecido, e no prato B têm-se três pesos conhecidos, um 

de 2kg, outro de 3kg, e um último de –8kg logo, o peso desconhecido tem o valor de –3kg. Se 

matematicamente essa situação parece ser simples (x = 2 + 3 – 8), concretamente ela é absurda. 

Como podemos falar em pesos negativos na balança? Como pode haver –3kg de alguma 

mercadoria, e ainda assim o freguês levar algo pra casa? 

 

Quando situações como estas aconteceram (quer fossem elas sugeridas pelo professor ou 

propostas pelos alunos), o professor as tratava matematicamente, entretanto, sem 

considerar que ela descaracterizava o papel daquela metáfora. Além do mais, essa 

situação só foi possível porque o que se tinha era a representação da balança, e não a 

ferramenta concreta. Esse é um aspecto relevante e uma cláusula que pode ser 

identificada no contrato didático: a balança desenhada no quadro deverá ser entendida 

e tratada como uma balança concreta. 

Essa inadequação da ferramenta para as situações que envolvem quantidades negativas 

(impossíveis de serem representadas concretamente) não foi, como mencionamos, 

referida pelo professor, nem explicitada pelos alunos. Podemos até questionar se, de 

fato, eles a perceberam. Possivelmente tal inadequação não foi percebida, pelo fato de 

que no desenho pode-se estabelecer qualquer quantidade, de qualquer natureza. Pode-se 

pensar também que, enquanto o professor estava funcionando em um determinado 

contrato (balança), os alunos estavam em outro, como ainda discutiremos mais adiante. 

Mais além, os alunos – eles próprios – não fizeram referência à balança e ao princípio de 

equivalência e manipulação de quantidades, ao longo das aulas que se seguiram. 

Podemos pensar que, de fato, a balança ‘ilustrou’ a idéia de igualdade entre quantidades, 

muito mais do que ‘metaforizou’ a equação. Mais uma vez, reafirmamos que isso pode 

ter acontecido pelo fato de que não se tinha a balança ‘real’ na seqüência. E, na sua 

ausência, uma nova organização e gestão dos fenômenos didáticos foram delineadas. Na 
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presença concreta daquela ferramenta didática, possivelmente outro tipo de contrato 

seria negociado, outra ‘cara’ seria dada ao saber, naquele momento. Podemos ir mais 

além e sugerir que mesmo na sua ausência houve inicialmente uma tentativa do 

professor de estabelecer a mesma negociação que faria na presença da balança. E isso 

pode ter culminado por gerar um efeito de contrato que permeou toda a seqüência 

proposta, como veremos mais adiante. 

Assim, considerando o que se passou, o professor não precisaria ter proposto várias 

situações (sete, ao todo) usando a balança ‘simbólica’, mas apenas a referiria como 

ferramenta para ilustrar o princípio da equivalência e a abandonaria em seguida. 

Nas aulas seguintes, onde foi trabalhada a proposição de equações a partir das situações 

do livro didático, houve ainda uma tentativa do professor de retomar a noção do 

equilíbrio da balança. Naqueles momentos houve situações que revelaram, de forma 

bastante rica, como eram tratados os valores negativos pelo professor. Quando da 

discussão dessas aulas, retomaremos o ponto ora abordado. Vale ressaltar que o próprio 

livro didático também trazia o desenho da balança para ilustrar certos princípios 

algébricos (Capítulo 6). 

Acreditamos que o fato de não se abandonar a relação com balança de dois pratos, tão 

logo as idéias fundamentais às quais ela pode auxiliar na compreensão sejam 

consolidadas, pode gerar conflitos e dificuldades que culminam por comprometer a 

construção do conhecimento algébrico dentro da perspectiva de transposição didática  

trabalhada pelo professor. E talvez possamos dizer que algo se instituiu nessa direção 

pois, como veremos adiante, os alunos apresentaram grandes dificuldades em aceitar e 

eleger o procedimento de manipulação de quantidades (conhecidas e/ou desconhecidas) 

como o mais adequado para o tratamento das equações. 
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Retomando agora as regras contratuais que identificamos quando do trabalho com o 

desenho da balança, queremos destacar a noção explicitada na oitava, e penúltima, regra 

que pontuamos: - Para resolver uma equação é preciso isolar o valor desconhecido em 

um dos membros da igualdade. E para isolá-lo, é necessário tirar o que está 

atrapalhando.  

Essa regra norteou todo o trabalho com as equações, inclusive aquelas propostas no livro 

didático, no segundo momento dessa seqüência. Podemos exemplificar essa última regra 

a partir da sexta situação. O recorte do protocolo a seguir ilustra como a negociação foi 

feita com os alunos, conduzindo à noção de isolamento do x, de tirar os valores que 

atrapalham esse isolamento. 

 

P – Olha agora, eu quero complicar para vocês! Gente, agora concentra em mim aqui. 
Todo mundo chegou? Chegou aí ao resultado? Ó só, concentra agora em mim. 
Imagina agora, concentra em mim agora, que é importante. Imagina que eu tenho 
agora isso aqui, ó, nessa balança eu tenho um peso de dois e um peso desconhecido. 
E aqui do outro lado eu tenho um peso de cinco. Parai, peraí.... presta atenção! Nesse 
momento equilibrou! Aí vamos lá, vamos pensar comigo aqui. Vamos pensar comigo 
aqui, olha só, eu tenho de um lado da balança dois quilos e uma quantia que eu não 
conheço. E do outro lado... você vai manipulando aí. Se é um peso de dois quilos e 
um peso desconhecido, eu vou aqui escrever dois mais... já que vocês escolheram o x, 
dois mais x. E é igual a cinco. 
[Pausa] 
P – Mas agora a gente chega numa coisa que a gente pode até não sacar muito, não. 
Quem dá uma solução pra esse problema aqui? Diz A.! 
Al [A] – Três. 
P – Aí, ó, eu tenho que encontrar um número que adicionado com x, dê cinco. Qual é o 
número? 
Al – Três. 
P – Três! Perfeito! Agora, como fazer isso aqui, no papel? 
Al – Diminuir cinco menos dois.  
P - Olha o que N. Disse: “diminuir cinco por dois”. Gente, imagina que eu tenho uma 
balança lá. Se eu tirar dois quilos daqui, ela não vai desequilibrar? 
Al – Vai. 
P – Vai fazer o quê? 
Al – Pra frente, poxa! 
P – Vai fazer isso aqui [mostra o desequilíbrio com as duas mãos]. Não desequilibrou? 
Aí eu peguei e tirei dois quilos do outro lado, Agora eu vou fazer isso [mostra o 
equilíbrio com as duas mãos]? 
Al [L] – Ah, tira o dois do outro! 
P - Se eu tirei dois de um lado, a balança fez assim [representa com as duas mãos o 
desequilíbrio entre os pratos da balança]. Aí, L. [aluna] disse: tira dois do outro lado. 
Aí eu tirei dois, aí a balança fez isso de novo [mostra a retomada do equilíbrio, 
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simulando com as duas mãos]. Ou seja, tudo o que eu faço de um lado da balança, para 
manter o equilíbrio, eu tenho que fazer do outro lado, também. O princípio é: o que eu 
faço de um lado da balança, eu faço do outro. O mais importante é a gente entender o 
princípio do equilíbrio da balança, certo?  
[Pausa] 
P - Gente, a gente pra poder descobrir o valor desconhecido, a gente precisa isolá-lo de 
um lado da balança. O que é que está atrapalhando aqui pra eu isolar? O dois. Se o 
dois está atrapalhando, eu vou ter que tirar ele. Eu poderia tirar dois daqui [um lado] e 
três daqui [outro lado]? 
Al – Não. 
P – Porque ia continuar desequilibrado! 
Al – Teria que tirar mais um do outro lado. 
P – Ia ter que tirar mais um do outro lado, ou seja... tudo que eu faço de um lado da 
balança, para manter o equilíbrio, eu tenho que fazer do outro também. Então, eu 
poderia escrever dessa forma dois menos dois. 
Al – Zero! 
P – Aí só sobra quem? 
Al – O x. 
P – O x é igual a cinco menos dois. 
Al – Três. 
P – Três. Pronto, equilibrei a balança, descobri então que x é igual a três. Lembre-se 
que o que fizer de um lado, tem que fazer do outro. 

  
Quadro 29: Recorte de protocolo da aula 4 

 
Esse recorte do protocolo da aula possibilita uma análise que consideramos bastante 

relevante. Inicialmente o professor diz que vai complicar um pouco para os alunos, nessa 

situação. A idéia de ‘complicar’ surge, possivelmente, porque esta é a primeira situação 

em que o x não aparece sozinho, isolado em um único lado da balança. Assim, tal 

‘complicação’ lhe possibilita introduzir dois outros princípios, reveladores da concepção 

que ele tem sobre o tratamento de uma equação (da ‘cara’ que ele dá a esse saber) e que 

passam a ser compreendidos como mais uma regra que será negociada.  

O professor aborda e negocia os dois princípios fundamentais no mesmo momento: o 

primeiro diz respeito à realização da mesma operação em ambos os membros da 

igualdade, sob pena da balança perder sua condição de equilíbrio. Ao mesmo tempo – e 

convivendo com essa primeira noção – o segundo princípio, referente ao isolamento do 

valor a ser descoberto em um lado da balança, em um membro da igualdade.  
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Essas duas regras fundamentais (de contrato) são negociadas exaustivamente com os 

alunos, dessa aula em diante. Entretanto, o professor, no recorte apresentado, 

inicialmente ignora que a aluna resolveu de outra forma: no momento em que ela subtrai 

o dois do cinco, ela sinaliza que utilizou o procedimento que chamamos (no capítulo 5) 

de transposição com operação inversa, ou seja, de passagem dos valores numéricos 

conhecidos para um membro da igualdade (geralmente o direito), utilizando a operação 

inversa: no caso de ser dois positivo o número é transposto, agora como menos dois.  

Apenas na situação seguinte (sétima), o professor passa a fazer menção à opção dos 

alunos pelo outro procedimento. Nesse momento é revelada uma tensão na relação 

didática e explicitada uma primeira ruptura em relação a uma cláusula do contrato 

didático, uma vez que na situação anterior ele havia negociado uma forma de resolução. 

Possivelmente em função da identificação de tal ruptura, o professor decida ‘falar’ sobre 

ela.  

P – Olha, gente, M. fez assim: x mais cinco é igual a nove. Aí , ó, x é igual a nove 
menos cinco. x é igual a quatro. Gente, gente! Vê o que é isso aqui. Eu tenho 
certeza de que vocês vão ver alguns colegas que aprenderam equações em outro 
lugar e que eles vão falar assim, presta atenção no comentário, que isso é 
importante! Eles vão falar assim, ó, vocês vão ouvir, eu tô preparando vocês pro 
que vocês vão ouvir. Eles vão dizer: “Ah, x mais cinco é igual a nove. Passa o 
cinco pro outro lado, com o sinal contrário, dá igual a quatro”. Vocês vão ouvir 
isso, por aí. Aí se você for perguntar a ele, você vai dizer assim: “Sim, porque 
passa o cinco pro outro lado, com o sinal contrário”? Primeiro: número não 
anda! [risos dos alunos] É, número não tem perna. Segundo: A igualdade tem um 
poder transcendental de mudar, de transformar o número. Ou seja, eu sou cinco, 
estou passando por uma mudança... eu sou cinco, eu sou o número cinco... veja, o 
cinco vem correndo (vai andando para o outro lado, falando e representando em 
tom de brincadeira com os alunos), aí o cinco vem correndo, aí o cinco vem; aí 
aqui tá a igualdade, aí o cinco tá se transformando; entrou no casulo, se 
transformou no menos cinco, e agora está aqui! Eu era cinco, sou menos cinco; eu 
era Sport, sou Náutico [risos]; eu era homem... [risos dos alunos]. Igualdade não 
transforma número! Isso que vocês vão ouvir por aí é uma coisa que a gente, os 
professores de matemática, como eu aprendi assim, botaram na mente que ‘o 
número passa pro outro lado com o sinal contrário; quando é menos passa com 
mais; quando é mais, passa com menos’. Vai perguntar a explicação! Por que um 
número passa pro outro lado com sinal contrário? Não existe explicação pra isso! 
Sabe o que acontece? Quando eu tenho x + 5 = 9, eu passo o cinco pra lá com 
negativo? Não! Eu diminuo cinco de um lado e, ao mesmo tempo, diminuo cinco 
do outro. Eu não coloco o cinco de novo aqui, por quê? Porque cinco menos cinco, 
dá zero. E é esse o princípio, que a turma criou, dizendo: ‘passa pro outro lado 
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com o sinal contrário’, que não existe. Mas, sim, que é feito dessa forma aqui. É 
por isso que eu quero que vocês entendam. A noção de equilíbrio, vocês precisam 
entender que o que acontece numa operação de um lado da balança, acontece do 
outro. 

 
Quadro 30: Recorte de protocolo da aula 4 

 

Nesse momento de explicação, o professor revela a sua expectativa em relação aos 

alunos no trabalho com as equações. Por outro lado, mostra a ‘cara’ que ele próprio dá 

ao saber algébrico. Desta feita, entendemos que esse recorte nos anuncia um momento 

onde é perceptível a interface entre o contrato didático e a transposição didática. E por 

isso mesmo consideramos precioso esse momento de fala do professor, onde, em função 

de uma ‘cara’ que é dada ao saber, uma negociação é feita, um ‘desequilíbrio’ é 

estabelecido, uma ruptura é explicitada, uma expectativa é revelada, uma renegociação é 

proposta.  

Aqui podemos falar que o triângulo das situações didáticas, conforme discutido na parte 

teórica de nosso trabalho, encontra-se em um momento de tensão visível, envolvendo os 

pólos da relação: professor-aluno-saber. 

A tensão e ruptura que aqui aludimos parece incomodar o professor de maneira tal, que 

ele se direciona à pesquisadora e fala: 

 
 P [dirigindo-se à pesquisadora] – A gente tava falando dessa noção de equilíbrio, 

de transformar uma unidade, de quando um número está de um lado da igualdade 
passar para o outro com a negatividade, que é uma coisa que vem assim, que 
vem do tempo, com os professores antigos. Os meninos têm essa noção com a 
prática. Eles costumam aprender que a noção de equilíbrio... que eles fazem uma 
operação inversa. Aí eles cortam aqui, corta do outro lado, já vão passando para 
a operação negativa sem nem saber o que estão fazendo. Já está incutido. 

 
 

Quadro 31: Recorte de protocolo da aula 4 – fala do professor à pesquisadora 

  
 

Além do que até agora abordamos, os recortes ora apresentados também nos sugerem 

uma questão importante, que, acreditamos, conflitua o aluno e interfere na aceitação 
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tácita dessa cláusula do contrato (mesma operação em ambos os membros da 

igualdade): o princípio do isolamento, explicitado e negociado pelo professor com os 

alunos, vale para ambos os procedimentos – tanto o de manipulação de quantidades, 

quanto o de transposição de um membro pro outro da igualdade realizando a operação 

inversa. O procedimento de transposição – eleito pela maior parte dos alunos – acontece 

porque se deseja isolar a incógnita no membro à esquerda do sinal de igualdade. E é a 

realização da operação inversa que potencializa a transposição para o outro membro da 

equação e o isolamento do x. O professor, por sua vez, chega a revelar na entrevista a 

importância da simetria – como conceito construído em aritmética - para a realização da 

operação inversa, como mostrado a seguir. 

 
 
Se o menino não entende o princípio dos números negativos, principalmente 
simetria, que é uma coisa que se ensina pouco... o conceito de simetria, que é 
um conceito que deve ser trabalhado desde as primeiras séries. (...) Porque eu 
quero, simetria dos números? É simplesmente dizer que o simétrico de 5 é – 5. 
Por que simétricos? Ah, porque na reta numérica eles têm a mesma distância do 
meio da reta, do zero [o professor indaga e ele mesmo responde]. Tem a mesma 
distância de menos cinco pra zero. Se eles começam a entender que... eles vão 
entender por exemplo que eu não passo pro outro lado com outro sinal, mas que 
eu aplico a operação inversa, que eu faço o simétrico daquilo ali. Mais cinco, eu 
posso anular ele com menos cinco. Menos cinco não é nada mais que o 
simétrico. Dois x, eu posso... duas coisas que eu não conheço, eu posso anular 
com, tirando duas coisas que eu não conheço. Como é que eu tiro? Fazendo a 
operação inversa, trabalhando com o simétrico. Equações... equalizar. 

 
Quadro 32: Recorte do protocolo da entrevista 

 
Nessa mesma direção, as aulas subseqüentes (que discutiremos a seguir) nos mostram a 

riqueza subjacente a essa ruptura e tentativa de renegociação do professor: ao eleger o 

princípio do isolamento como um dos norteadores do trabalho com equações, o 

professor cria um efeito de contrato e, no nosso entender, de transposição didática, que 

faz com que os alunos não aceitem a cláusula fundamental da realização da mesma 

operação em ambos os membros da igualdade, por não perceberem diferença entre este 
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procedimento (manipulação de quantidades) e aquele por eles eleito (transposição com 

operação inversa), como será mostrado quando discutirmos as aulas seguintes.  

No final da aula (faltando vinte minutos para a sua finalização), o professor instituiu 

mais uma regra: solicitou que os grupos propusessem as situações e depois as 

confrontassem, uns aos outros. Tais situações deveriam ser resolvidas da mesma forma 

como foram resolvidas as primeiras. Os grupos teriam um tempo para elaborar as 

situações e, em seguida, as proporiam em pares; ou seja, um grupo A proporia para um 

grupo B, que, ao mesmo tempo, proporia para o grupo A. Todos ficariam atentos à 

resolução dada por ambos os grupos, para só depois passar para mais um par de grupos. 

As situações propostas pelos grupos, por ordem de apresentação, foram as seguintes (de 

um grupo para o outro):       

       
Quadro 33: Representação algébrica dos problemas  

propostos pelos grupos de alunos 
 
 
Além da regra referente a um grupo apresentar um ‘desafio’ para o outro, após o 

segundo grupo propor 9x  +  3  =  66, o professor institui outra regra: a de que a quantia 

desconhecida só apareça uma vez, de cada lado. A partir de então, o x passa a aparecer 

uma única vez e em um único membro da equação. O quadro a seguir explicita como os 

alunos propuseram as situações. 

 

 
20  +  x  =  25    

 
e 

 
9x  +  3  =  66 

x  +  4  =  - 3      e x  -  25  =  30 

x  +  9  =  17 e       x  -  4  =  - 1 

x  +  0  =  12      e  - 6  +  x  =  9  +  4 

x  +  9  =  21      e 3  +  x  =  2  -  5  -  8 

x  =  10                     e 3  +  x   =  5 
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- Nesse momento, boa parte dos grupos fazia menção à balança:  

Al [N] - De um lado da balança, o termo desconhecido, menos vinte e cinco. E 
do outro lado da balança uma quantia de trinta. 
 
- Mas apareceram ‘pesos’ negativos, que revelam que os alunos não se deram 
conta da inadequação da balança para representar quantidades negativas: 
 
Al [V] –  De um lado da balança tá o número desconhecido... é... peraí, de um 
lado o número desconhecido mais quatro, e do outro tá menos três. 
Al [B] – De um lado da balança tem x menos quatro e do outro lado tem menos 
um. 
Al [A] - De um lado três mais um número desconhecido. E do outro dois, menos 
cinco, menos oito. 

 
 

Quadro 34: Problemas propostos pelos grupos de alunos 

 

Após o grupo que recebeu o ‘desafio’ resolvê-lo, o professor perguntava como eles 

haviam feito. Em relação ao grupo do aluno Lo., que havia resolvido através do 

princípio da transposição dos valores numéricos para o outro membro da equação, 

realizando a operação inversa, a interação que se sucedeu foi a seguinte: 

 

P – Teve o grupo de Lo., que recebeu que de um lado é menos seis mais x. E do 
outro lado é nove e quatro. Aí, o que ele fez? Eu quero só saber uma coisa, por que 
era  menos seis e ficou seis? Meu amigo, você me conhece, sabe que não adianta 
colocar uma coisa aqui que não tem explicação. Não adianta. Por que aconteceu 
isso aqui? [Risca a resolução da equação proposta pelo grupo] 
P – Lo., é importante pra você saber esse princípio. É importante! 
P – Por favor, gente, uma alma boa me explique porque ali é mais, porque aqui é 
menos seis e ali é mais seis. 
Al – Porque o número andou! 
P – Porque o número andou, “se transformou-se”. O que é, então, que vocês me 
sugerem, porque errado não tá, não, mas o que é que vocês me sugerem para que eu 
entenda isso aqui. Alguém, pelo amor de Deus! 
P – Ó, aqui tem o menos seis mais x e aqui nove mais quatro. O que é que 
aconteceu? Por que, aqui apareceu o mais seis? Aí, ó, vamos lá. Olha pra mim aqui. 
O que é que tá me atrapalhando para eu descobrir o valor de x? O menos seis. Ah, 
meu amigo, o menos seis não é como se eu tivesse tirado seis quilos? Pra eu 
equilibrar, o que eu tenho que fazer? Se eu tirei os seis quilos eu tenho que colocar 
ele de volta, não é não? Como é que eu ponho seis quilos? 
Al – Mais seis. 
P – Mas eu posso fazer uma coisa de um lado e não fazer do outro? 
Al – Não. 
P – Se eu coloquei mais seis aqui, eu tenho que colocar mais seis aqui também.  Foi 
isso que ele fez, só que, meu amigo, se for preciso que eu exija de vocês um 
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procedimento desse tipo... eu não gosto de fazer, mas eu não vou de forma alguma, 
de forma alguma eu não vou... 
Al – Permitir. 
P – Não, não é nem permitir, eu não vou aceitar de jeito nenhum que vocês tenham 
um procedimento que, que vocês façam uma coisa e depois que eu vá pedir para 
vocês explicarem, vocês me dizerem “não sei”. Não vou aceitar esse tipo de 
resposta, não vou aceitar, aí você vai ter que, na verdade, buscar o princípio que é: 
se eu tirei seis e ponho seis de volta, só que quando eu ponho seis de volta, eu 
aumentei o peso desse lado, o que é que a balança fez? Abaixou! E o que é que a 
gente pode fazer para equilibrar?  
Al – Bota mais seis. 

 
Quadro 35: Recorte de protocolo da aula 4 

 
Acreditamos que esse recorte ilustra de forma bastante veemente a ruptura de contrato à 

qual temos nos referido. A postura do professor, diante da persistência de tal ruptura, 

mesmo após sucessivas tentativas de renegociação, merece de fato ser pontuada: ele 

risca com um x a resolução dos alunos do grupo e afirma que se necessário for, exigirá 

um procedimento. O que nos parece claro nas entrelinhas da fala de Davi é que se eles 

não aceitarem essa regra do contrato através de uma negociação, terão de aceitá-la por 

imposição. Esse argumento nos conduz novamente a uma das dialéticas relacionadas ao 

contrato didático (Capítulo 2): negociação x imposição. 

É fundamental, ainda, colocar que um dos alunos, em resposta à indagação do professor 

acerca do porquê do número ser precedido de um sinal positivo e depois ficar negativo, 

responde: Porque o número andou! Isso parece nos mostrar que os alunos entenderam a 

explicação, a cláusula negociada pelo professor, mas que embora eles a tenham  

compreendido ‘cognitivamente’, eles não a aceitam tacitamente. 

Essa situação ora pontuada foi uma daquelas propostas na Etapa 369 (Análise de 

Situações) da pesquisa, sendo, então, analisada pelo professor. Aqui, o professor 

reafirma as suas escolhas (que tem a ver com contrato e com transposição didática) 

fazendo uma reflexão sobre essa situação na seguinte direção:  
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O que seria mais fácil pra mim? Seria muito mais fácil eu ver que os meninos não 
estavam conseguindo resolver o certo... porque tava certo [justifica que o 
procedimento do aluno estava certo, embora não fosse o desejado]! O resultado é 
dezenove. E deixar pra lá. Porque aquilo ia acontecer mecanicamente. E sempre que 
se colocasse uma situação daquela, iam dizer que tava de um lado de um jeito, passou 
pro outro lado, ficou de outro jeito diferente. Por quê? Ninguém sabe! Eu acredito 
que eles chegam na sexta série já com essa idéia. Porque muitos deles, quando vão 
estudar equações, alguns colegas já têm estudado antes. [...] Quando eles chegam, 
eles já chegam com a idéia pré-definida. ‘Ah, Davi, eu já sei, porque fulano me disse 
que eu faço isso’. Então é muito de contato. Se chega numa sala pequena como é a 
nossa, que são 25 a 30 alunos, se cinco meninos chegarem, acabou! É só pegar um e 
dizer pra mais dois, três... que todos ficam sabendo. Então, é... o cuidado que eu 
tenho, é que essa idéia que eles trazem de fora não germine aqui. 

 
Quadro 36: Recorte de protocolo da etapa de análise das situações 

 
Além de dizer da sua escolha em relação ao trabalho com as equações, o professor, nessa 

fala, revela algo importante acerca do que ele pensa sobre a gestão dos fenômenos 

didáticos – sobretudo sobro o contrato didático: é o professor [de matemática, nesse 

caso] quem tem a ‘verdade’ e que vai ensiná-la aos alunos. Cabe a ele ensinar o ‘novo’ 

aos alunos e evitar que ‘germinem’ concepções que ele não deseja que sejam 

consideradas. Tal aspecto está diretamente relacionado com a questão do SER professor 

de matemática, com formação específica, o que lhe garante um status quo do ‘bom’ 

professor [do melhor professor da escola], o qual tem a responsabilidade de ‘ensinar’ aos 

alunos aquilo que eles [professores] sabem e elegem como aquilo que deve ser 

aprendido acerca desse saber.  

Esse recorte também nos leva a refletir sobre algo que nos debruçaremos mais adiante, 

mas que aqui já queremos pontuar: a discussão que se tem, acerca da relação didática (e 

que abordamos em nossos capítulos teóricos), é que o objetivo dessa é mudar a relação 

inicial do aluno ao saber. Relação essa que, acredita-se, é ainda inadequada, quando um 

novo saber entra em cena no jogo didático. No caso de equações, esse saber parece não 

ser ‘novo’ para os alunos. Nem, tampouco, sua relação com ele parece ser inadequada. O 

                                                                                                                                               
69 A transcrição completa dessa fase aparece no Anexo 6. 



 200 

que nos é evidenciado é que o saber não está conforme aquilo que o professor deseja, 

não atende às suas expectativas. E isso torna as rupturas de contrato visíveis.  

Mais além, é preciso acreditar que o aluno tenha uma relação inadequada, ou que até não 

tenha uma relação ao saber que se deseja ensinar, para que se justifique toda uma 

proposta de trabalho, toda uma sorte de escolhas didáticas. Uma vez que isso não 

acontece na sala de aula em questão, as rupturas são evidentes, são freqüentemente 

explicitadas e as expectativas – sobretudo do professor – não são atendidas. 

Outro aspecto que o recorte de aula apresentado anteriormente, bem como sua análise, 

explicitam, refere-se ao tratamento dado pelo professor às quantidades negativas numa 

situação de balança. Como já discutimos, a metáfora da balança não é adequada para o 

trabalho com quantidades negativas. Mas, uma vez proposta, como o professor trata essa 

inadequação?  Ele reflete (como se pode ver no recorte do quadro 22) que o menos seis é 

semelhante a ter tirado seis quilos daquele prato da balança. E que, para equilibrar, 

seria necessário colocá-lo de novo. Mas, considerando que o que se faz de um lado da 

balança deve ser feito do outro, será necessário acrescentar mais seis do outro lado, no 

outro prato da balança. O recorte a seguir, da análise de situações, mostra textualmente 

o argumento do professor. 

 
E aí eu vou insistindo, e tal, aí, foi quando eu cheguei no raciocínio da balança de 
novo. Aí eu disse: “- Olha, tiraram um peso... seis quilos de peso, eu preciso 
colocar de volta, porque colocando de volta... porque esse menos seis tá me 
atrapalhando. Se eu colocar de volta eu isolo, eu elimino esse menos seis. Só que 
se eu fizer só de um lado da balança, se eu jogar seis quilos aqui, a balança, ó, vai 
desequilibrar. Com mais seis do outro lado. Ah, porque o que eu faço aqui, eu 
faço lá. É daí que aparece o mais seis”. Aí é nessa hora que eles fazem: “- Ahhh. 
É mesmo!” Porque eles descobriram porque o menos seis foi pra lá. 

 
Quadro 37: Recorte de protocolo da etapa de análise das situações 

 
Uma vez que a segunda parte dessa seqüência foi desenvolvida a partir do livro didático, 

queremos, antes de discutirmos as aulas seguintes, pontuar mais algumas questões que 
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nos chamaram atenção nesses primeiros momentos da segunda seqüência, que podemos 

entender como fase de ‘manipulação concreta’. Uma questão que queremos tratar já foi 

por nós abordada no início da análise dessa seqüência. Entretanto, queremos retomá-la e 

novamente referir que o professor passou para a segunda seqüência didática, mas não 

estabeleceu verbalmente, para os alunos, relação alguma entre esta e a primeira. O que 

nos pareceu claro, no seu discurso, quando este refletia com os alunos acerca da álgebra, 

era que, conforme já mencionamos, a álgebra podia ser entendida como: letras e 

generalizações.  

Isto posto, as equações fazem parte, também, do domínio algébrico. A primeira 

seqüência, então, de acordo com o que foi estabelecido pelo professor, deveria cumprir o 

papel de ensinar aos alunos como propor generalizações, e a segunda, como trabalhar 

com equações.  

A tentativa mais explícita de estabelecimento de relação entre a primeira e a segunda 

seqüência propostas, parece ser feita quando o professor diz, referindo-se ao trabalho 

com a balança de dois pratos: Você vai pegar uma quantia desconhecida e do outro 

lado, o 2. Mediante isso, você escreve agora, algebricamente, esta relação matemática 

aqui. 

A primeira seqüência culminava com a proposição de uma fórmula que expressasse 

algebricamente a relação matemática percebida. Entretanto, se nesse momento, ao qual 

nos referimos, o professor fez uma relação intencional com a seqüência anterior, tal 

relação não foi explicitada. Houve, como já mencionamos, uma ruptura de continuidade. 

A própria idéia do que vem a ser uma equação também não foi explicitada de forma 

mais ampla pelo professor. De alguma maneira, ele relaciona a idéia de igualdade, de 

equivalência, de equilíbrio (na balança) à proposição da equação. Isto nos pareceu claro, 

uma vez que sempre que ele representava uma situação dada no quadro, utilizando a 
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metáfora da balança, ele escrevia, depois de concluída a representação: EQUILIBRADA, 

tendo, várias vezes, ressaltado essa palavra. 

Todavia, como já pontuamos, não foi enfocado um aspecto que a própria literatura 

reflete como sendo relevante no trabalho com álgebra: a noção de que a equação é uma 

forma de representação. E, na qualidade de representação, ela estabelece relações entre 

os dados de uma situação, quer seja uma situação de um problema verbal70, ou uma 

situação mais ‘direta’ ou ‘concreta’ (o caso da balança), sem estar inserida em um 

contexto de um problema verbal, como as que o professor trabalhou. 

Os alunos, por sua vez, não estabelecem a relação espontaneamente balança-equilíbrio a 

partir da quinta aula. Quando falamos em espontaneamente, referimo-nos ao fato de se 

estabelecer a relação sem o professor precisar evocá-la. Apenas nas situações propostas 

pelos grupos, ao final da aula quatro, eles fazem menção à balança. Possivelmente isso 

acontece em virtude do ‘fenômeno das expectativas’, inerente ao contrato didático. Eles 

sabiam que o professor esperava deles que fizessem referência a esta relação, quando 

propusessem os problemas para o outro grupo. Nas aulas seguintes o professor, 

reiteradas vezes, fez referência à balança, relacionando-a com as equações, como que 

para lembrar aos alunos que tal relação é possível. Identificamos aqui mais uma ruptura 

de contrato, pois acreditamos que a expectativa do professor era a de que essa relação 

aparecesse de forma espontânea, nos alunos, a partir de então. 

 
1.2b. - Parte 2 da segunda seqüência didática: Livro didático – 5°, 6° e 7° dias de 

aula  

A partir do 5º dia de aula, o professor começou a usar o livro didático71. Queremos 

destacar esse momento pelo fato de que o livro didático é o ‘texto de saber’ que serve 

                                                 
70 Estamos chamando de “problema verbal” aqueles nos quais a equação é estabelecida a partir do que 
propõe os dados de problema em forma de uma pequena história, como em alguns exemplos dados no 
capítulo 4. 
71 Matemática para todos – Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis - São Paulo, SP: Editora Scipione, 2002 
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como guia para a maioria dos professores no Brasil e representa a consolidação da 

primeira etapa da transposição didática, com a designação do saber a ensinar. No 

entanto, convém destacar que esse não é o principal texto de saber no qual o professor 

Davi se apóia na proposição das - por ele chamadas - seqüências didáticas, como já 

mencionamos no capítulo anterior e no início desse. 

A utilização do livro didático deu-se fundamentalmente de duas maneiras: primeiro, 

como forma de reforçar o procedimento por ele negociado com os alunos - a 

manipulação de quantidades iguais em ambos os membros da equação, uma vez que o 

livro didático também apresentava a metáfora da balança. Segundo, e principalmente, 

como fonte de exercícios para os alunos72. 

O livro didático utilizado prioriza inicialmente, no tocante à álgebra, a idéia de desfazer 

as operações (conforme mencionamos no Capítulo 6). Isso é o equivalente à realização 

da operação inversa, procedimento que já discutimos exaustivamente nesse capítulo, e 

revela um dos elementos relativos à transposição didática externa, à ‘cara’ que é dada ao 

saber quando da sua roupagem didática. 

Em seguida, é apresentado o desenho da balança de dois pratos (claramente utilizada 

como uma metáfora) para auxiliar na compreensão da manipulação de quantidades 

(conhecidas e desconhecidas), enfatizando como princípio básico a realização da mesma 

operação em ambos os pratos, para não desfazer a igualdade. Nesse sentido, a concepção 

do professor, em relação à descoberta do valor desconhecido em uma equação, 

aproxima-se da concepção do texto de saber e, assim, ele – o professor - sugeria aos 

alunos que resolvessem os problemas seguindo as instruções do livro e a forma como ele 

próprio negociou, em sala de aula. Isso implica dizer, também, que a ‘cara’ que o 

professor dá ao saber – no sentido da transposição didática interna – se coaduna com 

                                                 
72 No final da primeira parte dessa segunda seqüência, o professor solicitou aos alunos que, como tarefa 
de casa, resolvessem os exercícios da página 225 do livro didático.  
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aquela dada ao saber no livro. É importante enfatizar, ainda, que quando no livro há a 

passagem do exemplo da balança para a equação, é sugerido que seja realizado o mesmo 

procedimento que se utilizava na balança. Por sua vez, no momento em que começam a 

ser apresentadas equações mais complexas, abandona-se a idéia da balança e começa-se 

a usar sistematicamente o termo equação. Esse é um aspecto de transposição didática  

[externa] importante de ser mencionado, uma vez que na sala de aula o professor 

continuava trazendo como idéia subjacente à resolução da equação, a balança de dois 

pratos. 

Porém, embora abandonando a balança ao adentrar no universo das equações mais 

sofisticadas, no livro didático essa passagem de equações mais simples - que podem ser 

relacionadas à balança - para as equações mais complexas, dá-se de forma brusca, 

comprometendo, por vezes, no nosso entender, a compreensão do procedimento de 

manipulação pelos alunos, como exemplificaremos mais adiante. 

Nessa mesma linha de pensamento, o professor se dirige à pesquisadora e refere que o 

livro adotado era o que ele considerava que melhor trabalhava a questão da iniciação à 

álgebra.  

Todavia, na sua concepção, o livro passava de situações simples para situações de uma 

complexidade que, de acordo com ele, os alunos da 6ª série não conseguiam 

acompanhar, como nos mostra sua fala a seguir:  



 205 

 

P – Agora a dificuldade vai ser o livro. Imenes nivela, parece que ele não se 
preocupa com os estágios. Às vezes eu tenho um julgamento para ele, porque se 
você for estudar direitinho os estágios, a 6a. série é um estágio de maturação muito 
suave, eles não fazem algumas abstrações que o livro pede, então eu preciso... às 
vezes eu lanço confiando meio no livro e eu tenho que dar um retorno, e isso tá 
acontecendo, por exemplo, isso que tá acontecendo agora é fruto de que é o 
primeiro ano que eu trabalho com esse livro. Eu tinha trabalhado com outros, é o 
primeiro ano que eu trabalho com esse. Então, Imenes, ele meio que avança com o 
estágio de maturação de algumas séries, pede coisas que os meninos não têm 
condições de fazer. Ele não dá uma seqüência didática anterior e já pede uma coisa 
muito abstrata, muito difícil. É abstrata demais para os meninos e aí, 
constantemente eu tenho que voltar, porque quando eu olho, eu vejo que os 
meninos estão com dificuldade, não estão bem, porque o livro pediu alguma coisa 
que está acima do estágio deles, no momento. Por isso tem que ser mais 
devagarinho e eu tenho que voltar às vezes, para fazer isso. 

  
Quadro 38: Recorte de protocolo da aula 6 – fala do professor para a pesquisadora 

 

De fato, o que se observou é que os alunos demonstraram uma certa dificuldade em 

resolver alguns problemas propostos, seguindo o modelo que o próprio livro sugeria: 

manipular as quantidades, desfazendo as operações a partir da realização da mesma 

operação em ambos os membros da equação. Quando alguns alunos optavam por 

resolver a equação proposta a partir do procedimento de transposição, eles conseguiam 

resolver o que se pedia e encontrar o valor do x. No entanto, quando tentavam seguir os 

passos sugeridos pelo livro, se instituía, muitas vezes, um grande conflito.  

A seguir, apresentaremos um exemplo do livro, no qual os alunos demonstraram grande 

dificuldade (e até, muitas vezes, impossibilidade) na sua compreensão. 
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Figura 20: Problema 25 do livro didático – página 233 

 
Nesse sentido, ao analisar o livro didático em questão e a proposição do saber a ensinar, 

acreditamos que a observação do professor é pertinente: de fato, o livro passa de 

exemplos simples para um exemplo bem mais complexo sem, no nosso entender, 

justificar claramente o porquê da realização de certos passos. No problema 25, mostrado 

acima, os autores não deixam claro porque a primeira manipulação que realizam é a de 

acrescentar +6x em ambos os membros da equação. Essa escolha não é fundamentada, 

nem justificada no exemplo dado, nem tampouco abordada pelo professor, quando do 

tratamento dos problemas em classe. 

Entendemos que a ênfase dada pelo livro à realização da mesma operação em ambos os 

lados da igualdade/equação confunde-se com a de desfazer as operações. E não é 
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explicitada (e, por isso mesmo, os alunos não compreendem) a relação entre esses dois 

procedimentos.  

Novamente nesse momento identificamos uma tensão visível no triângulo das situações 

didáticas. E um novo momento de rupturas: tanto de contrato, como aquelas relativas à 

proposição das atividades (rupturas essas ligadas ao contrato e à transposição).  

No trabalho com o livro didático podemos observar algumas regras contratuais: 

 
1. O livro didático aparece mais como suporte para o momento de ‘operacionalização’ 

daquilo que os alunos aprenderam nas seqüências didáticas propostas. 

2. Os alunos deverão realizar as atividades do livro sobretudo em casa, individualmente, e 

confrontar suas respostas, na aula seguinte, com as dos demais alunos, sempre sob a 

coordenação do professor. 

3. As explicações e formas de tratamento do conteúdo pelo livro não serão enfocadas na 

sala de aula. O trabalho com o livro está relacionado à proposição de exercícios e 

resolução de equações. 

 
No primeiro momento em que os alunos trazem para a classe as atividades realizadas no 

livro (da página 225) institui-se uma interação dialógica que reafirma a principal ruptura 

por nós identificada no trabalho do professor com os alunos. Esse recorte pareceu-nos de 

tal sorte interessante, que foi também um dos trabalhados na etapa de análise de 

situações. Vejamos o que se sucedeu na aula, que apresentamos aqui na íntegra: 

 

Al [B.] – Eu não tô entendendo nada! Meu pai falou assim: você tá isolando ele, passa 
pro outro lado, aí diminui, passa com o sinal contrário. Se ele tava, é... adicionando, aí 
você subtrai. Aí depois você pega o outro e divide. 
Outro Al – Entendeu tudo! 
P – Vamos ver a primeira! Vai, vamos ver a primeira, vai. Tem onze... qual é a questão, 
hein? É questão... 
Al – Um. 
P – Questão um. 
Al – Vamos ver a primeira que é a seguinte. 
P – Letra “a”. Bem, onze, vai. 
Al – Onze vezes n mais setenta e sete, igual a cento e trinta e dois. 
P – Mais o quê? 
Al – Mais setenta e sete.  
Outro Al - Igual a cento e trinta e dois. 
P – Cento e trinta e dois, é? 



 208 

Al – É. 
Al – É assim... 
P – M., vai lá copiar. 
Outro aluno – Deixa eu copiar! 
P – M., deixa eu ver M. 
Mesmo aluno – Foi minha única operação! 
P - Peraí, deixa eu ver como M. fez, porque o que você fez você vai me explicar. 
P – Vai lá, M. Me faz entender isso aí. 
Al [M.] – Por quê? 
P – Eu quero ter um dor! Eu quero ter uma dor! 
Al – [Faz uma expressão de surpresa e dúvida] 
P – Não, tá certa, tá certíssima! Tá certa. 
Al [M.] – Você passa o setenta e sete com o sinal contrário... 
P – Oi?! 
Al [M.] - Você passa o setenta e sete com o sinal contrário. 
P – Meu Deus, eu vou proibir vocês... Vai lá, A. [outra aluna], vai lá, pelo amor de Deus! 
[Pausa] 
P – Peraí, peraí. Por favor, por favor, eu quero ver A. 
Al[A.] – Você diminui o setenta e sete de cento e trinta e dois, pra saber onze n.  
P – Não. Peraí! Fala de novo, fala de novo, que eu quero que a câmera capte isso aí, vai! 
Fala de novo! 
Al [A.] – Você diminui, o cento e trinta e dois de setenta e sete, pra ver quanto é onze n. 
Outro Al – Não. Divide o resultado por onze. 
Al[A.] – É. Divide o resultado por onze. É assim: eu botei cento e trinta e dois menos 
setenta e sete, e o resultado divide por onze. 
P – Eu quero saber... tudo bem. Eu quero saber de onde nasceu, de onde nasceu isso aqui! 
Al – De uma metamorfose, porque ele passou. 
P – Sem brincadeira, sem brincadeira! 
Al – Não, sério! 
P – Ó, imagina que você tem aqui setenta e sete. Você tem uma balança e tem setenta e 
sete quilos de um lado e cento e trinta e dois do outro. Pra você tirar esses setenta e sete 
daqui... você pode tirar daqui e não tirar daqui [de ambos os membros da igualdade]? 
Al[A.] – Não. 
P – Porque você desequilibra a balança, não é? O que é que tem que fazer? 
Al[A.] – Tira um, tira outro. 
P – Tirei setenta e sete daqui, tirei daqui também. Né, não? É isso aqui, ó, olha o que tá 
acontecendo: menos setenta e sete, menos setenta e sete. É você tirar setenta e sete de um 
lado e setenta e sete do outro. 
Al – Fica a mesma coisa!  
P – É claro! Fica a mesma coisa! Eu sei que fica. Eu concordo plenamente! 
Al – Quer complicar! 
P – É, eu sei que vocês vêm de uma ânsia para aprender equações, que alguns, até, vários, 
até, demonstraram que já sabiam fazer equações antes de a gente começar o assunto. “Ó, 
que eu já faço assim... ó eu já aprendi a fazer equação... fulano me ensinou” [referindo-se 
ao que os alunos falam]. Eu sei, eu entendo o procedimento de vocês, com certeza. Tá 
errado? Tá não!, mas o que eu queria, sinceramente, era que você entendesse somente 
aquilo que, que... aquilo que forme conhecimento na cabeça de vocês, e não regra! Certo? 
Depois se você quiser fazer do seu jeito, certo. Mas o que eu quero agora é que você 
entenda que na verdade não existe uma passagem pra cá, mas existe, sim, ‘tirei um 
pouquinho daqui, tirei o mesmo de lá’. A operação que eu faço de um lado, eu faço do 
outro! Se fosse menos setenta e sete, eu adicionaria setenta e sete aqui e adicionaria 
setenta e sete do outro lado. 

 
Quadro 39: Recorte de protocolo da aula 5 
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O recorte ora proposto possibilita considerações interessantes. Vários elementos são aqui 

revelados. Primeiro, pode-se apontar para o aluno que pede para ir ao quadro copiar a 

sua resolução da equação e o professor responde que ‘não’, porque quer ver como M. 

resolveu. O aluno ainda diz: ‘Foi minha única operação’! O pedido do aluno se dá 

possivelmente porque foi a única situação que ele conseguiu resolver (ou que se 

disponibilizou a fazer). E, nesse sentido, ele buscava a ‘validação’ do seu procedimento 

e de sua resolução, pelo professor. Afinal de contas, essa foi uma das regras contratuais 

que percebemos ao longo das seqüências: é o professor quem valida as respostas dos 

alunos.  

Todavia, o professor convida a aluna M., que é uma das que mais vai ao quadro e mais 

participa das aulas. Podemos apontar, aí, para a existência de um contrato diferencial, 

como abordado na literatura. Percebemos, ao longo das aulas, outros aspectos relevantes, 

relativos à noção de contrato diferencial: sempre que um aluno resolvia a equação de 

acordo com o procedimento eleito pelo professor, este pedia que os outros batessem 

palmas, ressaltava os aspectos da resolução, propondo que o aluno havia feito de uma 

forma segura, etc. O que não acontecia quando um aluno resolvia pelo outro 

procedimento, mesmo que chegasse à resposta correta. 

Na etapa de análise de situações, a escolha da aluna M. em detrimento do aluno que 

havia pedido para ir ao quadro não foi tocada pelo professor, nem referida pela 

pesquisadora. De fato, se essa questão houvesse sido tratada, poderíamos aqui ter um 

dado relevante para refletir sobre a questão do contrato diferencial. 

O que foi mais evidenciado na análise da situação foi a fala da aluna [B.] que refere não 

estar entendendo nada (do jeito que o professor ensinou) e que o pai lhe havia ensinado 

de outra forma. O professor não faz menção a essa frase da aluna, no momento em que 

ela fala, na aula. Apenas na análise da situação ele reflete sobre esse aspecto. Durante o 
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processo de negociação e de resolução do problema, um aluno diz: ‘- Fica a mesma 

coisa’!, e o professor reitera que fica a mesma coisa, sim, que concorda plenamente com 

ele.  

Nesse momento, novamente aparece uma concepção dos alunos que permeia o trabalho 

proposto: que esse procedimento sugerido (exigido, na verdade!) pelo professor só serve 

para ‘complicar’, pois, no final, ‘tudo é a mesma coisa’. A aluna que havia feito o 

comentário sobre o pai, no início da discussão, por exemplo, ao final de toda a interação, 

diz: ‘Foi isso que meu pai explicou!’  

Mas o que se percebe, de fato, é que o professor demonstra só aceitar o procedimento 

por ele escolhido. Em dois momentos podemos identificar essa ‘regra’. Primeiro quando 

o professor diz: Eu quero ter uma dor!, quando a aluna escreve no quadro a sua 

resolução com um procedimento diferente. O segundo momento revelador da regra 

imposta pelo professor aparece quando ele diz: Meu Deus, eu vou proibir vocês!, e pede 

para que outra aluna [A.] vá ao quadro, já que a aluna anterior não resolveu como ele 

havia negociado, e segundo suas expectativas. 

Mais uma vez, reiteramos que os alunos compreendem o procedimento adotado pelo 

professor, eles apenas não o aceitam, pois, novamente ouvimos de um aluno (em 

resposta à pergunta do professor sobre o que aconteceu com o número, que fez com que 

o sinal fosse invertido), ‘de uma metamorfose, porque ele passou’. 

Quanto à fala inicial da aluna, a respeito do pai haver lhe ensinado de outra forma, o 

professor analisa, na Etapa 3, da seguinte maneira: 

 
Os pais é que fazem os meninos fazerem algumas coisas que eles aprenderam no 
passado. Então, o menino que levava pra casa uma forma já compreendida, já 
acomodada, chegava lá e... e quando o pai ia ver, mostrava outra. Aí o próprio pai 
diz: - ‘É a mesma coisa’! 

 
 

Quadro 40: Recorte de protocolo da etapa de análise das situações 
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Nesse sentido, percebemos que o professor novamente não estabelece a relação entre o 

procedimento que os alunos já trazem ‘de casa’, de uma outra instituição, que não a 

escolar, e aquele que ele deseja que os alunos aceitem. Institui-se um conflito e, mais 

que isso, um ‘efeito’ ligado ao contrato didático e, no nosso entender, também à 

transposição didática, onde é negado, pelo professor, o conhecimento prévio do aluno, 

advindo de outra instituição (uma vez que é, oficialmente, a escola a instituição 

transpositiva do saber, como discutimos no nosso capítulo teórico, referente à 

transposição didática). Essa negação também pode ser justificada pelo fato de que ao 

aceitar o procedimento dos alunos, ao aceitar que eles já sabem resolver uma equação, 

compromete-se toda a seqüência de trabalho nos moldes que ele propôs e a partir de suas 

próprias expectativas: a de que é ele quem vai introduzir os alunos no domínio algébrico. 

No tocante aos alunos, é possível que a não aceitação do professor em relação a um 

procedimento por eles já dominado e compreendido faça com que esses sempre se 

refiram ao procedimento adotado pelo professor como um artifício para dificultar aquilo 

que eles já haviam entendido. Até porque, conforme já referimos, segundo os alunos 

ambos os procedimentos são muito parecidos (e eles têm razão!). Na mesma aula da qual 

fizemos o recorte anterior encontramos uma fala dos alunos que nos parece bastante 

reveladora do que apontamos nesse momento. Esse diálogo se inicia exatamente após o 

trecho anterior. 

 
 

Al – Qual a explicação para o sinal ser contrário? Tem? 
P – Não é o sinal contrário, é a operação contrária! 
Al – Sim, a operação contrária. 
Outro Al – É a mesma coisa! 
P – Olha só... 
Al – O sinal, o sinal muda de acordo com a operação! 
P -  Verdade. Vamos lá. 
Al – Qual a explicação que você tem pra isso? 
Al [L.] – Quanto menos falar, melhor!  
P – Como?! [O professor demonstra não ter gostado da observação] 
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Outro aluno – Fala agora, fala! 
P – Como, L.? 
Al[L.] – Nada não! 
Al [dirigindo-se ao aluno L. repetindo o que ele havia dito] – Quanto menos tu 
falar, melhor. 
Outro aluno – Eita! 
Al[L.] – O bicho é um E.T. 
Al – Mas foi tu que falasse! 
P – Não entendi! 
Al[L.] – Nem eu! 
P – Bom, bom. Ó, então o que eu tô notando é que eu vou ser obrigado a exigir um 
procedimento. É, eu vou ser obrigado a exigir um procedimento. 
Al – Por quê? 
P - Porque se quanto mais eu fale pra tentar explicar, vocês queiram fazer pela 
regra, aí eu vou obrigar o procedimento pelo princípio. 

 
 

Quadro 41: Recorte de protocolo da aula 5 

 
Uma aluna questiona a respeito da explicação para o sinal negativo. Possivelmente, aqui, 

ela se esforça para compreender se há alguma relação clara entre ambos os 

procedimentos, notadamente em relação a um dos princípios fundamentais do 

procedimento por eles eleitos: ‘é necessário inverter a operação, ao mudar de membro 

da igualdade’. Quando a aluna faz a pergunta, vem o comentário do aluno: ‘quanto 

menos falar, melhor’. O professor interpela o aluno e este não repete a observação. Em 

seguida, o professor faz que não compreende o comentário, embora o burburinho na 

turma continue. Ao dizer para o colega: ‘fala agora, fala!’, os alunos demonstram 

compreender que este afronta a autoridade do professor, no momento em que explicita 

que quanto mais o professor fala, mais complica o assunto. O professor ainda ‘defende’ 

e negocia o ‘seu’ procedimento nessa mesma aula, depois que um aluno realiza as 

operações da forma que ele espera. 
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P – Por favor, gente, palmas pra ele! Ele fez o certo, como todos estão fazendo o 
certo, certo? Não está melhor nem pior do que qualquer forma, qualquer 
procedimento que vocês usam. A única coisa que tem diferente do que ele fez... o 
que é que ele fez que tá diferente aqui? 
Al – Ele faz dos dois lados, ele faz como uma balança. 
P – Ele faz como uma balança mesmo, ele utiliza um princípio que ele vai morrer e 
nunca vai esquecer que ele entendeu isso aqui. O problema é que quando a gente 
não entende um mecanismo, por mais que a gente tente explicar, vai acontecer 
como... quem não ouviu: ‘ah, porque a gente aprendeu assim. É um bizu’. Não 
existe ‘a gente aprendeu assim, é um bizu’... matemática se entende! Eu já costumo 
dizer que matemática é a coisa mais linda do mundo! Mas quando você entende é 
melhor. E eu acho que vocês deveriam partir pra tentar entender, depois você até 
usa o mecanismo do que você quiser. Mas eu queria que vocês entendessem. ‘Ah, 
agora eu entendi porque do outro lado é a operação inversa; agora eu entendi’. É 
um procedimento tão mais trabalhoso do que esse? Não! Ele só tinha menos 
dezessete, adicionou, adicionou, ficou com isso, tirou o dezessete com o menos 
dezessete, ficou sete n igual a duzentos e dezessete. Dividiu, dividiu... Um n. E esse 
um nem precisa. N é igual a trinta e um. Acabou! Gente, dessa forma é difícil? É 
só... 
Al – Mais complicada. 
P – Não. Parece que dá mais trabalho, mas se você tentar, você vai ver que não é, 
não. Acaba você ficando mais seguro do que está fazendo. 

 

Quadro 42: Recorte de protocolo da aula 5 

 
Novamente os alunos, embora resolvam da forma como o professor negociou (exigiu), 

ainda referem-se a esse tipo de resolução como sendo ‘mais complicada’. O professor 

diz que embora pareça dar mais trabalho, é um procedimento mais ‘seguro’.  

Em outro momento, a justificativa pela segurança do procedimento aparece, primeiro, 

proposta pelo professor, depois, vinda de um aluno, como observamos no recorte de 

aula, na página seguinte. 

 
P – Ok, na moral. Na moral agora, sem brincadeira. Qual o procedimento, qual o 
procedimento, gente, olha só, gente, qual o procedimento dos três... os três me 
deram a mesma resposta, os três foram diferentes, certo? Não tem melhor nem 
pior, mas, sim, tem aquele que é mais seguro do que o outro. 
Al – É o amarelo, é o amarelo [Amarelo é o apelido de um aluno]. 
P – É o amarelo por quê? 
Al – Eu não sei porque. 
Outro Al – Ele amarelou! 
P – Porque ele conhece o procedimento, o equilíbrio da equação, embora os 
outros conheçam. Quando eu olhei o que E. tinha feito, eu quero até registrar 
isso, porque E. não fez isso. E. quando fez no procedimento mesmo dele, ele fez 
isso aqui, ó só. 
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(...) 
P – Sério. Porque, olha só, o procedimento que você fez na sua mente é a... gente, 
olha só aqui, ó. Esse procedimento é o que vocês têm que pôr no papel, em 
linguagem matemática. Foi isso que amarelinho fez e J. também. Só que, qual foi 
a diferença do procedimento de J. para o procedimento de amarelinho? 
Al – Amarelo é mais seguro. 
P – Não. Não é mais seguro ou menos seguro a diferença deles. Qual foi usado, 
qual foi do princípio do equilíbrio? [Pausa] Ela usou que princípio? Ela usou o de 
passar pro outro lado, buscar o contrário. Errado não tá, eu já disse. Já disse: esse 
é um procedimento que a gente tem naturalmente com o tempo. Porém, eu não 
vou dizer... ó, os três estão certos. Se eu fosse corrigir, eu daria ‘certo’ pros três. 
E aí, ó, minha preocupação com vocês é o procedimento, porque quando vocês 
pegam uma coisa dessa, ainda vai, mas quando a coisa for maior, quando o 
problema for mais complexo que precisar pensar mais, aí você talvez não tenha 
esse artifício de fazer por aqui, mas os três estão certos. 

 
Quadro 43: Recorte de protocolo da aula 7 

 
Nesse recorte observamos claramente o ‘fenômeno das expectativas’, referido na 

literatura acerca do contrato didático. Quando o professor pergunta qual o procedimento 

mais ‘seguro’, um aluno refere que é o de Amarelo. Entretanto, ao perguntar o porquê, 

esse mesmo aluno diz não saber73. Ele parece ter identificado que o procedimento de 

Amarelo estava relacionado à manipulação de quantidades iguais e sabia que essa era a 

resposta que o professor desejava ouvir. No entanto, não sabia justificar porque esse 

procedimento era melhor. Afinal de contas, ele (bem como outros alunos) não o 

considerava o melhor procedimento.  

Quando o professor pergunta a diferença entre o procedimento de Amarelo e o de outro 

colega, um aluno responde que é porque o do primeiro é ‘mais seguro’. Uma vez mais, 

observamos que o aluno dá a resposta que ele acredita que o professor deseja ouvir. E o 

professor, por sua vez, não a considera, contraditoriamente ao que o aluno poderia 

esperar. O aluno responde de acordo com o que ele pensa da expectativa do professor, 

mas o professor não atende à expectativa do aluno: que a sua justificativa esteja correta. 

                                                 
73 Interessante notar que o colega diz que ele amarelou. Isso sugere um trocadilho com o apelido Amarelo 

e a idéia de amarelar, que é uma gíria usada quando o outro tem medo de enfrentar uma dada situação. 
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Essa dificuldade relativa à aceitação do procedimento persiste até a última aula. No 

último dia, ao final de toda a seqüência, o professor fala: 

 
P – Bom, eu sei que esse carma que não fui eu que impus a vocês, eu não vou 
conseguir tirar na obrigação. Eu sei que vai ter gente que vai fazer isso, vai fazer 
passando pro outro lado, mas tudo bem, mas pelo menos passe pro outro lado, 
mas entendam porque estão passando.  

 
 

Quadro 44: Recorte de protocolo da aula 7 

 
Ainda em relação aos problemas propostos no livro didático, na medida em que as 

equações iam se tornando mais sofisticadas, o professor abandonava a relação com a 

balança e começava a fazer um trabalho mais ‘matemático’ da equação. Nessas 

situações, a metáfora da balança tornava-se praticamente impossível, e ele viu-se forçado 

a abandoná-la. Em alguns momentos, Davi necessitou lançar mão de conhecimentos 

aritméticos anteriores dos alunos, como, por exemplo, de uma propriedade relativa à 

multiplicação: a propriedade distributiva.  

As equações mais complexas que apareciam no livro envolviam números racionais, 

valores precedidos de parênteses, e traziam, muitas vezes, outra letra representando a 

incógnita: o y. Quanto ao fato de não ser mais o x a letra a representar a quantidade 

desconhecida, isso em momento algum foi questionado pelos alunos. De fato, 

acreditamos que eles compreenderam a noção de que a incógnita poderia ser 

representada por qualquer símbolo. Quanto às operações com racionais, percebe-se que 

os alunos também não demonstram dificuldades.  

No caso das equações que envolviam expressões entre parênteses, por sua vez, 

observamos que o professor dedicou um bom tempo na negociação de como resolver 

esse tipo de equação. Ele retomou com os alunos a propriedade distributiva da 

multiplicação (o que nos faz pensar na sua fala acerca da consolidação de princípios 
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aritméticos para se trabalhar com álgebra), e trabalhou da forma como ilustra o recorte 

de aula a seguir. 

 
P – Diz aí pra mim. 
Al – Três, parêntese, dois y mais um, parêntese, igual a sete. 
P – Peraí... vou escrever aqui [escreve no quadro o que os alunos ditaram: 3(2y  +  1) = 
7]. Assim. Assim, foi? 
Al – Foi. 
P – Gente, vocês lembram de uma propriedade chamada ‘distributiva’? 
Als – Eu lembro [muitos respondem ao mesmo tempo]. 
Al – Eu lembro do nome mas não sei o que é. 
P – Veja bem, se é propriedade distributiva, ela ‘distribui’. Ô que coisa linda! [Ri e 
brinca com os alunos]. Agora pense numa coisa: trouxe eu, trouxe eu uma caixa com 
vinte batons garoto para distribuir para dez alvirrubros [torcedor do time Náutico, do 
Recife], dez, vejam só, dez alvirrubros. Então, vou eu com vinte batons garoto, eu vou 
distribuir. Se são vinte e eu vou dividir com dez alvirrubros, quanto fica pra cada um? 
Al – Dois! 
P – Então eu chego: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 [escreve no quadro como seria a divisão].  
Pronto. Na propriedade distributiva da multiplicação acontece a mesma coisa. Só que o 
que se distribui não é batom garoto, mas sim multiplicação. E isso só acontece quando 
eu tenho esse bendito aqui [referindo-se aos parênteses]. 
Al – y. 
P – Ô... Quando eu tenho isso aqui, o que é que está acontecendo aqui [aponta para os 
parênteses]? Olha, esse 3 está sendo distribuído pra cá [2y] e pra cá [1]. 
Al – E como é que distribui? 
P – Não. Mas não é distribuir um pedacinho para cada um, é distribuir a multiplicação. 
Olha, o três não está multiplicando aquele parêntese? Se tá multiplicando o parêntese, 
está multiplicando cada termo. Gente, eu digo ‘propriedade distributiva da 
multiplicação’. Cada vez que eu tenho uma multiplicação e termos dentro de um 
parêntese, essa multiplicação será distribuída uniformemente para todo mundo que 
estiver dentro. (...) 
P – Pronto. Agora chegou na equação normal  [6y  +  3  =  7]. Simples, né? Distribui a 
multiplicação. Cheguei nisso aqui. 

  
 

Quadro 45: Recorte de protocolo da aula 7 

 
Com a seqüência didática chegando ao final, o professor tenta conduzir os alunos a 

consolidarem a compreensão do algoritmo de resolução de uma equação. Um momento 

importante de negociação, em direção ao que ora falamos, é proposto no final da 

penúltima aula (6ª) e durante toda a última aula (7ª). 

Davi propõe uma atividade para que os alunos trouxessem na aula seguinte. Eles 

deveriam resolver os problemas e trazer, por escrito, explicitando cada passo por eles 

dado no momento de resolver problema. 
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Essa atividade de explicitação do raciocínio pode ser entendida como um trabalho de 

‘metacognição’, como a possibilidade do aluno pensar sobre o próprio raciocínio. O 

professor institui a seguinte regra contratual: um aluno deve ler como fez e outro aluno 

deverá representar no quadro o que foi lido pelo colega. Essa regra foi posta apenas no 

momento da aula. Alguns alunos relutaram um pouco, possivelmente pelo fato de que 

não se sentiam à vontade para ler o que tinham escrito, ou por estarem inseguros em 

representar no quadro a fala do colega. Abaixo mostramos um momento de realização 

dessa atividade74. 

 
 

Al[M.] – Eu coloquei noventa e dois, mais treze. Menos sete y, é igual a noventa e 
dois mais treze. 
Al[MB] – Ah, eu não sei fazer isso não. 
P – Vai... escreve o que ela tá dizendo. 
Al[M.} – Passei pro outro lado. 
P – Certo. Aí você diz: ‘Passei pro outro lado’. 
Al[M.] – Aí eu botei noventa e dois pro outro lado. 
P – Certo, vai. E agora, continua. 
Al[M.] – Aí deu sete y é igual a cento e cinco dividido por sete. 
P – Igual a? 
Al[M.] – Cento e cinco dividido por sete. 
P – y é igual a? 
Al[M.] – Não, não. Aí embaixo você coloca y dividido por sete. [Pausa] y é igual a 
cento e cinco dividido por sete. 
P – É assim, dividido assim, M.? [referindo-se à divisão expressa pelos ‘dois 
pontos’].  
Al[M.] – eu botei em forma de fração. y é igual a cento e cinco sobre sete. 
P – Ela botou em forma de fração. Então faça cento e cinco sobre sete. Ok. 
Terminou, beleza. 

 
 

Quadro 46: Recorte de protocolo da aula 7 

  
Esse momento foi o último a ser trabalhado na etapa de análise de situações. Em relação 

a ele, Davi reflete que: 

 

 

                                                 
74 O anexo 5 traz dois protocolos da atividade, realizados por uma aluna e por um aluno. 
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É importante. Primeiro, eu acho importantíssima essa atividade deles registrarem 
textualmente o procedimento deles. A... assim, eu acho que... que ele começa a 
sistematizar de forma mais ordenada o que ele escreve. Sair daquela parte 
puramente numérica e descrever o que ele está fazendo. Pra ele escrever, tem que 
saber o que está fazendo.  
(...) Se eu colocar o menino, alguns deles, pra reproduzir a fala, eu vou tá fazendo 
com que um apresente seu trabalho, porque apresentar o que escreveu é importante 
pra ele, por dois motivos: primeiro porque ele toma um pouquinho mais de 
cuidado, por que vai apresentar; e segundo porque ele tá expondo a idéia dele que 
vai... assim... criar algumas outras variantes pro grupo. E na hora que o outro 
menino vai escrever, eu tô exercitando a interpretação algébrica daquilo que o 
menino fez. Daquilo que o menino tá lendo. 
(...) Então eu tava deixando os meninos numa situação que eles pegassem um 
problema, que lessem, e eles precisariam interpretar matematicamente aquele 
problema. O que é interpretar matematicamente um problema? Primeiro você 
precisa ler. Você lê, aí, consegue interpretar as informações matemáticas, e aí vai 
sistematizar os cálculos. 

 
 

Quadro 47: Recorte de protocolo da etapa de análise de situações 

 

Quando o professor coloca essas questões, explicita alguns princípios relativos ao 

trabalho com problemas que podem ser modelizados numa equação, e que discutimos 

nos Capítulos 4 e 5 da nossa parte teórica: é necessário que sejam extraídos os dados que 

são relevantes em um problema, em seguida, estabelecer as relações entre tais dados e 

propor uma representação matemática (algébrica, no caso) destes. Essa é considerada 

uma etapa de afastamento do referencial semântico para a realização de um 

procedimento algorítmico, que obedeça a uma seqüência de passos e regras para, por 

fim, chegar ao resultado. Tal afastamento do referencial semântico e modelização é o 

que o professor chama, nesse momento de análise, de ‘depurar o problema’, para que 

ele possa ser tratado matematicamente. 

Nas aulas finais, relativas à seqüência didática, o professor trata, de forma cada mais 

sistematizada e institucionalizada, as equações (e com uma certa pressa, também). Em 

um dado momento (no final da 7ª aula), ele introduz a diferença entre incógnita e 

variável. Davi aborda tal diferença da seguinte maneira: 
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P – Vai, S., me dê o seu que eu leio. Me dê o seu que eu leio. Rápido! 
Al – Deixa eu fazer a letra ‘e’! 
P – Bota aí o que S. fez! Olha só, olha só... Ó o que ele escreveu. Escreveu assim, 
ó. Vou ler o que ele escreveu, que ele tem vergonha. Vê como está certo, só que do 
jeito dele: - “Separei a incógnita e somei”.  
Sabem que incógnita é o termo desconhecido. É chamado de incógnita, certo? O 
termo desconhecido, gente, quando o termo desconhecido tem um valor fixo, ou 
seja, por exemplo, esse termo aqui ‘y’ é igual a zero vírgula cinco. O valor de y é 
somente zero vírgula cinco, não existe outro valor para o termo desconhecido. O 
valor desconhecido é o zero vírgula cinco. Isso a gente chama de incógnita. 
Quando um termo desconhecido, um termo algébrico desconhecido, representado 
por uma letra, ele tem um valor fixo, isso é chamado de incógnita. Por isso S. falou 
de incógnita. Existe uma grande diferença entre incógnita e uma outra coisa que 
vocês vão aprender depois, que é a variável. A incógnita, ela tem um valor fixo, ele 
não muda. A variável, ela tem um valor que varia em função de outra coisa. Na 7ª e 
na 8ª série a gente aprende isso. Não precisa escrever ‘incógnita’, muito menos 
‘ingrógta’. 

 
 

Quadro 48: Recorte de protocolo da aula 7 

 
Acreditamos que, ao final, o professor cumpre o que ele havia pensado, em termos de 

contrato didático e de transposição didática: a transição da aritmética à álgebra, passando 

pela construção paulatina e gradativa dos conceitos; partindo de uma manipulação 

concreta até à simbolização, à abstração que, no seu entender, é a ÁLGEBRA, em essência. 

A seguir, discutiremos alguns aspectos mais gerais, que não estão ligados diretamente a 

uma ou outra aula, mas que puderam ser observados a partir do trabalho como um todo.  

 

2. Análise de alguns elementos relativos ao Contrato Didático e à Transposição 

Didática nesse estudo 

Após a realização das seqüências de atividades propostas pelo professor, podemos 

refletir que os resultados apontam, inicialmente, para a idéia de que numa sala de aula os 

fenômenos didáticos se inter-relacionam de forma estreita. É difícil identificar 

momentos onde só um dos fenômenos se revele e o outro não apareça. No momento em 

que o professor propõe uma seqüência de ensino, ele está priorizando uma certa forma 

de transposição do saber que está em cena no jogo didático. Por outro lado, para que se 
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realize a seqüência proposta é preciso que haja uma divisão de responsabilidades, uma 

hierarquia de regras e passos, uma expectativa em relação ao outro parceiro, e isso está 

estreitamente ligado ao contrato didático. 

Na nossa reflexão teórica, no capítulo 2 (dedicado ao fenômeno do contrato didático), 

chegamos a propor que é a forma como o contrato didático é negociado que diz de que 

maneira se dará a transposição didática. Mas, por outro lado, e de forma complementar, 

podemos pensar que uma certa perspectiva de transposição, de tratamento de um dado 

saber, na sala de aula, sugere que seja negociado um certo tipo de contrato. 

Isso nos conduz à reflexão de que esses fenômenos aparecem estreita e complexamente 

relacionados, numa sala de aula, e que discutir quem vem primeiro torna-se infrutífero e 

quase impossível de investigar. Ambos os fenômenos são gerados, numa situação 

triangular que envolve professor-aluno-saber, de forma concomitante e interdependente.  

Podemos nos arvorar a dizer que a transposição didática vem primeiro, no sentido de 

que ela já passou por um estado inicial, fora do universo da sala de aula, mas que uma 

vez adentrando tal universo, contrato e transposição não aparecem isoladamente. Isso 

não implica dizer que não haja como estudar esses fenômenos individualmente. 

Acreditamos que há momentos em que podemos capturar elementos relativos a um e 

outro fenômeno e separá-los, digamos, didaticamente. Mas que para a compreensão do 

processo como um todo, qualquer dissociação pode levar a uma análise equivocada das 

relações que se estabelecem em sala de aula, quando um saber está em jogo. É nesse 

sentido que optamos por identificar os aspectos que revelam a interface entre ambos os 

fenômenos. Assim, os aspectos que trataremos a seguir visam apontar na direção dessa 

interface. 

Em primeiro lugar, podemos refletir que a relação ao saber do professor aparece como 

um dos elementos centrais à realização da Transposição Didática, bem como à 
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negociação do Contrato Didático. No caso específico do nosso estudo o professor propõe 

uma seqüência de atividades que se coadune com a sua concepção de álgebra. E, desta 

forma, ele dá uma ‘cara’, uma forma de tratamento ao saber, e ‘negocia’ essa forma com 

os alunos. 

No tocante à transposição didática (interna), por exemplo, claramente percebe-se três 

momentos distintos: (a) o trabalho ligado à idéia de generalização e proposição de uma 

fórmula geral; (b) a utilização da balança de dois pratos como ferramenta para a 

introdução no universo das equações; (c) o tratamento das equações propriamente 

ditas, a partir do livro didático. Mas esses três momentos implicam em escolhas, no 

estabelecimento de regras e na geração de certas expectativas relativas a como os alunos 

devem se comportar e atuar nesse processo. E isso tem a ver com o contrato didático. 

Por sua vez, no momento em que os alunos ‘se negam’ a aceitar a cara que o professor 

dá ao saber, ele precisa renegociar certas regras contratuais. E isso foi percebido quando, 

ao final, ele passa a aceitar que os alunos resolvam a equação a partir do procedimento 

por eles escolhido, desde que, segundo ele, eles saibam o porquê do que estão fazendo. 

Um dos aspectos que mais nos chamou atenção, e que aqui queremos destacar, diz 

respeito aos conhecimentos prévios dos alunos em relação à álgebra e, em particular, ao 

trabalho com equações. Conforme apresentado na seção anterior, boa parte dos alunos da 

escola em questão, mesmo sem ter uma reflexão acerca do que seja álgebra, chega à 6ª 

série sabendo resolver equações simples, pelo procedimento convencionalmente mais 

utilizado: deixar no membro à esquerda do sinal de igualdade o x ou valores numéricos 

que venham acompanhados pelo x, e deixarem à direita do sinal os valores que não têm 

o x. Quando perguntado ao professor o porquê desse conhecimento prévio, este afirma 

que muitos alunos pedem aos pais ou a irmãos mais velhos que lhes ensinem a resolver 

uma equação.  
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Isso nos remete, em certo sentido, à discussão de Chevallard (1991) acerca dos saberes 

dos pais, e à discussão que travamos nos nossos capítulos teóricos (4 e 5) sobre a 

natureza de poder e de status que a matemática, sobretudo a álgebra (principalmente o 

trabalho com equações), tem. Remete-nos, também, a uma reflexão proposta no nosso 

enfoque teórico, de que um saber não é savant75 em si, é a própria sociedade e a 

comunidade científica que o institui como tal. Assim, o saber em cena – álgebra, 

sobretudo equações - parece ser socialmente instituído como tal, pelos pais, filhos/alunos 

e professor. E talvez, pelo fato de ser um saber ao qual é conferido um certo status, o 

professor sente-se incomodado, uma vez que não é ele que o introduz para o aluno. Por 

outro lado, é possivelmente em função desse status que os alunos tenham o interesse de 

serem introduzidos nesse domínio antes mesmo do que propõe o programa, os planos de 

ensino.Tal discussão tem uma forte implicação nos fenômenos didáticos. É possível que 

se institua, nesse momento, não apenas um efeito de contrato, mas também o que 

tentamos refletir como efeito de transposição: estabelece-se um conflito entre os 

conhecimentos dos alunos (vindos de instituições externas ao ambiente escolar, que não 

são oficialmente aceitas como instituições transpositivas do saber) e a proposta de 

trabalho em relação ao saber em cena, eleita pelo professor. No nosso entender, ao ser 

gerado um conflito dessa natureza, tanto é implicado o contrato, quanto a transposição 

didática, gerando efeitos (inter-relacionados) em relação a ambos os fenômenos. 

De forma complementar, podemos sinalizar para a geração de um outro efeito: a negação 

do professor, no sentido de aceitar a ‘escolha’ dos alunos, em relação ao procedimento a 

ser adotado, e a imposição do procedimento por ele eleito (dialética negociação x 

imposição). Tal efeito tem implicação em ambos os processos: o professor tenta 

renegociar o contrato didático, mas ainda na mesma direção que ele propôs inicialmente. 

                                                 
75 Preferimos deixar essa palavra no original, uma vez que falar em saber “sábio” parece-nos uma 

tradução não muito adequada. 
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E, por outro lado, em relação à transposição didática, ele não aceita outra forma de 

tratamento do saber.  

Podemos falar ainda de algo que já sinalizamos ao discutir a utilização da balança de 

dois pratos para a introdução à álgebra. O professor, ao utilizar a representação da 

balança (em forma de desenho) e tentar tratá-la como ferramenta concreta, promove 

alguns conflitos. O primeiro é o de trabalhar com valores negativos, que não podem ser 

tratados numa balança ‘concreta’. O segundo, de propor concomitantemente, dois 

procedimentos de tratamento dos valores conhecidos e desconhecidos na balança: a 

manipulação de quantidades em ambos os pratos da balança/lado da igualdade e o 

isolamento do valor desconhecido em um prato da balança/lado da igualdade. Esse 

conflito, no nosso entender, se constitui como um efeito, que podemos nomear de uso 

inadequado da metáfora, e nos parece também relacionado tanto ao contrato didático, 

quanto à transposição didática. O uso da metáfora da balança e a insistência em não 

abandoná-la ao longo da seqüência didática também nos parece evidenciar um tipo de 

efeito proposto por Brousseau e por ele nomeado de uso abusivo da analogia (Capítulo 

2). Embora no senso estrito não identifiquemos um encaixe pleno com o exemplo dado 

por Brousseau, no sentido lato acreditamos que há uma aproximação com esse efeito. 

 

Nos últimos parágrafos, bem como ao longo desse capítulo, mencionamos, algumas 

vezes, a idéia de efeitos de contrato. Queremos apenas pontuar que tal noção foi 

proposta por Brousseau e por nós discutida no Capítulo 2. Entretanto, nem sempre 

percebemos ser possível estabelecer que efeito de contrato (considerando aqueles 

apontados por este teórico) se aproxima do que se percebe na situação que nós 

focalizamos. E isso nos leva a refletir que quando Brousseau situa certos efeitos, 

possivelmente ele não os esgota, no sentido de dizer que esses, e apenas esses, aparecem 
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numa relação didática. Entendemos também, por outro lado, que nem sempre precisamos 

nomeá-los, no sentido de dizer que sempre que acontece tal coisa, podemos chamar de 

‘efeito de contrato tal’. Podemos identificar que há um efeito relacionado ao contrato 

didático e à transposição didática (como tentamos mostrar em nosso estudo), sem 

necessariamente categorizá-lo, nomeá-lo. 

Ainda no que tange a esse aspecto, acreditamos que os efeitos que ora mencionamos são 

produzidos em função do lugar que o professor, por um lado, e o(s) aluno(s), por outro, 

ocupam na relação didática. Isso nos remete, também, a uma reflexão por nós apontada 

na parte teórica desse trabalho: o professor se coloca no lugar do detentor do saber. E, 

como tal, aceitar que os alunos já possuem uma relação ao saber, principalmente numa 

direção diferente da que ele deseja é, em última instância, confrontá-lo, em relação ao 

lugar que ele ocupa, e isso, acreditamos, mexe com elementos da subjetividade do 

professor e o coloca, muitas vezes, na posição de ‘negação’, em relação ao saber que o 

aluno já traz, fruto de outras situações de ensino, fora da sala de aula. Essa questão 

poderia ser tratada de forma mais cuidadosa em um estudo que lançasse um olhar mais 

psicológico (Araújo Gomes, 2005). Entretanto, uma vez que tal aspecto nos chamou a 

atenção, não queríamos deixar de mencioná-lo. 

Um último aspecto que queremos aqui discutir, e que tem relação com o que acima 

tratamos, diz respeito à presença da pesquisadora durante todas as três etapas da 

pesquisa, sobretudo na sala de aula. Desejamos aqui estabelecer uma relação entre essa 

questão e a noção de contrato. Não se pode negar que foi estabelecido um tipo de 

contrato entre a pesquisadora e o professor. Não de um Contrato Didático, como propôs 

Guy Brousseau. Talvez acreditemos que se aproxime um pouco mais da noção de 

Contrato Experimental, como tratado por Schubauer-Leoni (Schubauer-Leoni e Grossen, 

1993) no Capítulo 2 (p.54), uma vez que não se desejava ensinar algo ao professor 
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(CD), mas que sobretudo na entrevista, buscava-se investigar como o professor pensava 

a álgebra e, particularmente, a álgebra escolar. 

Entretanto, ainda assim, a noção de Contrato Experimental não nos parece ser a mais 

adequada, uma vez que entendemos esse tipo de contrato num sentido mais piagetiano, 

de investigação de uma estrutura operatória, conforme discutido no nosso capítulo 

teórico. O que permeava o contrato da pesquisadora com o professor era a idéia de: eu 

[pesquisadora] desejo conhecer como você [professor] trabalha com os seus alunos um 

certo saber que deve por eles ser aprendido.  

E, na qualidade de contrato, houve regras – explícitas e implícitas - e expectativas que 

nortearam essa relação. Uma regra fundamental (e explicitada) era a de que a 

pesquisadora não interferiria no trabalho do professor, que deveria ser realizado 

normalmente, tal qual ele faria na sua ausência. Caberia à pesquisadora ficar em silêncio, 

num canto da sala, com a câmera em punho.  

Mas essa idéia de ausência de interferência no trabalho do professor pôde ser cumprida 

apenas em parte, porque não se pode negar que o professor procurou mostrar um bom 

trabalho, uma seqüência didática que parecesse adequada, eficiente e que levasse os 

alunos a se apropriar do saber que estava em jogo. 

Na entrevista também ficam evidentes algumas expectativas. Ao perguntar ao professor 

‘o que é álgebra e, em particular, a álgebra escolar’, a pesquisadora esperava ouvir 

algo do professor e este, por sua vez, possivelmente tinha como expectativa que o que 

ele falasse parecesse coerente e correto, para ela. Tanto que, ao final de um primeiro 

momento de fala (que havia durado 30 minutos), o professor inicialmente afirma, depois 

pergunta: ‘Acho que eu terminei. Falei muito ou falei pouco?’ A pesquisadora, por sua 

vez, fala: ‘Tá ótimo. Falou tudo o que você acha que é necessário? O objetivo hoje é 

você falar bem livremente e eu não colocar pergunta nenhuma. Tudo o que você ... tudo 
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o que vem a cabeça, mesmo, sobre a álgebra’. Nesse momento, uma vez que a 

professora dá uma resposta meio ‘vaga’ (‘Falou tudo que você acha que é necessário?’) 

o professor retomou sua fala e discorreu ainda mais 10 minutos sobre o tema. 

Na etapa de análise de situações, o mesmo fenômeno de expectativas pode ser 

identificado. E, no nosso entender, de uma forma ainda mais clara, pois a pesquisadora 

elegeu os recortes que ela considerava relevantes, para que o professor falasse sobre 

eles. Mas, por que esses recortes, e não outros? O que a pesquisadora esperava ouvir 

do professor acerca desses extratos de aula? Por outro lado, o que o professor 

acreditava que devia dizer para satisfazê-la em relação à análise das três situações que 

são apresentadas? 

E embora no dia em que foi apresentada ao professor, a pesquisadora lhe tenha 

informado que não era professora de matemática, mas, sim,  psicóloga - com o intuito de 

informar subliminarmente que ele sabia mais matemática do que ela -, o fato de ser 

estudante de doutorado e de ser psicóloga, sugeria que ela estivesse num lugar 

privilegiado em relação ao saber, pelo menos em relação a ‘avaliar’ as intervenções 

pedagógicas por ele propostas. Ou seja, se perante os alunos o professor estava no lugar 

de detentor do saber, perante a pesquisadora (que também estava na sala de aula), esse 

lugar lhe era destituído, e era ela quem o ocupava. Talvez isso revele mais algum dado 

sobre o desconforto do professor quando os alunos demonstraram já ter conhecimento da 

resolução de uma equação. Ele estava, então, sendo destituído de ser lugar, pela segunda 

vez, pelos dois lados: pesquisadora e alunos.  

As reflexões propostas a partir do que foi analisado nas três etapas de investigação 

trouxeram dados importantes acerca dos fenômenos didáticos, de como eles se inter-

relacionam, de como são geridos pelo professor e de que maneira são negociados com os 

alunos. Tais análises foram propostas considerando, sobretudo, toda a seqüência de 
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aulas, sete ao todo. Se nos debruçássemos sobre uma única aula, ou sobre um momento 

específico de negociação, ou ainda apenas sobre a entrevista, poderíamos estabelecer 

uma micro-análise que contemplasse alguns aspectos que não foram pontuados aqui; 

quer seja porque nos escapam no momento de uma análise mais ‘macro’, quer seja por 

uma escolha nossa, uma vez que nossa intenção era a de analisar a seqüência proposta 

como um todo.  

Entendemos que ainda há um amplo espaço de investigação e de análise nesse rico 

material produzido. Mas, como temos abordado, os dados, numa pesquisa, não são 

simplesmente ‘extraídos’, ‘capturados’. Eles são, sim, produzidos, interpretados, a partir 

do olhar de um pesquisador, que também tem suas ‘expectativas’ em relação àquela 

ecologia investigada, que é um primeiro sujeito do estudo. A seguir apresentaremos 

nossas considerações finais acerca desse estudo, buscando relacionar o nosso enfoque 

teórico com o que a investigação em sala de aula nos sinalizou. Pretendemos, então, 

abordar possíveis direções que o nosso estudo aponta, bem como, enfocar as 

contribuições que ele traz à didática da matemática, à análise dos fenômenos didáticos e 

à compreensão do ensino-aprendizagem da álgebra inicial. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 
Precisar, retificar, diversificar (...) Em resumo, o homem 
movido pelo espírito científico deseja saber, mas para, 
imediatamente, melhor questionar.  
(Bachelard, 1999:21) 

 

Este estudo buscou investigar as inter-relações entre os fenômenos didáticos – 

especificamente entre contrato e transposição didática – na negociação de significados 

relativos à construção dos principais conceitos da álgebra (inicial) e ao desenvolvimento 

do pensamento algébrico. Nesse sentido, buscamos direcionar o nosso olhar para os três 

pólos da relação didática, analisando, sobretudo, como tais pólos se relacionam entre si 

e quais os elementos que balizam tais relações. 

Adentrar o espaço da sala de aula pelo tempo de um mês, desde o momento em que o 

professor disse aos alunos que a partir daquele dia eles começariam a estudar ‘álgebra’, 

até o momento em que foi formalizado o trabalho com equações, possibilitou-nos 

capturar toda uma sorte de dados que revelaram tensões, negociações, 

interdependências, enfim, que trouxeram os elementos fundamentais para que pudesse 

ser investigada a gestão dos fenômenos didáticos naquela ecologia. 

Sabemos que há ainda um amplo espaço de pesquisas e reflexões que possam contribuir 

para a compreensão dos fenômenos que se instituem na relação didática. Todavia, 

embora concordemos que ainda há muito a questionar, acreditamos que nosso estudo 

trouxe contribuições relevantes para o debate sobre o tema. Falemos um pouco sobre 

essas questões, primeiro, de uma maneira mais geral e, segundo, de forma mais 

específica e direcionada à sala de aula investigada. 
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A partir de nossas reflexões, o que a didática traz de contribuições para a análise do 

fenômeno educativo? 

 
Em primeiro lugar, podemos falar da ‘triangularidade’ da relação didática e do caráter 

‘eqüilátero’ desse triângulo. De fato, concordamos que pensar que a relação de ensino-

aprendizagem é uma relação triangular é uma das grandes contribuições que a didática, 

na atualidade, traz à compreensão do fenômeno educativo, uma vez que o saber, como 

já discutimos, não era, até então, entendido como mais um pólo de interação, mas como 

um objeto que deveria ser ensinado/transmitido por um sujeito e aprendido/apropriado 

por outro. 

Podemos refletir, conforme já pontuamos, tomando como base as idéias discutidas por 

Yves Chevallard, por Guy Brousseau e tantos outros ligados à didática da matemática, 

mas tentando ampliar essa discussão a partir do nosso estudo e de nossas reflexões 

teóricas, que numa situação didática ‘ideal’ o triângulo tendesse a um equilíbrio, a uma 

configuração mais ‘equilátera’, a uma ‘equilibração’, no sentido piagetiano.  

A cada novo saber que entra em cena tal equilíbrio parece ser rompido, uma nova tensão 

se institui. O saber é o ‘novo’, a relação do professor e do aluno ao saber estaria, 

supostamente, na sua forma mais assimétrica: o professor sabe, domina, conhece. O 

aluno ainda não sabe, e está diante daquilo que precisará conhecer, em algum tempo, 

supostamente, no tempo instituído no planejamento da disciplina, após o qual esse saber 

deverá se tornar obsoleto e um novo saber será instituído. 

Aqui, a tensão do triângulo seria a mais visível e a busca do ‘equilíbrio’ viria a partir 

das negociações, a partir do momento em que se começasse a vivenciar situações, 

coordenadas pelo professor, a fim de que o saber fosse apropriado pelos alunos e que 

esses pudessem, ao se deparar com situações – escolares ou não – em que precisassem 

fazer uso daquele conhecimento, mobilizá-los de forma a resolvê-las. 
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Quando o saber deixasse de ser o ‘novo’, e passasse a ser o ‘antigo’, na perspectiva 

dialética da contradição novo-antigo de que nos falou Chevallard, então a tensão do 

triângulo seria diminuída, ele tenderia a um novo estado de equilíbrio. Mas não de um 

equilíbrio estático, e, sim, de um equilíbrio dinâmico, que tenderia a uma nova tensão, 

quando um novo saber entrasse em cena e novamente começasse a ser negociado, e a 

dessimetria professor-aluno, em relação ao saber, fosse mais evidente. Isso nos remete à 

Teoria da Equilibração, em Piaget, e caracterizaria, no nosso entender, a dialética do 

triângulo das situações didáticas.  

Embora muitos dos teóricos da Didática da Matemática, como o próprio Brousseau 

(1996), conforme já discutimos em nossos capítulos teóricos, façam claramente a opção 

pelo construtivismo e remetam sua discussão ao aporte teórico de Jean Piaget, não 

encontramos, na literatura, qualquer referência à questão que ora pontuamos, acerca da 

relação entre a Teoria da Equilibração, em Piaget, e a ‘triangularidade’ das relações 

didáticas.  

Assim, a partir das representações que encontramos do triângulo das situações didáticas, 

propomos uma representação complementar, que o caracterize em sua dialética e 

contemple a sua perspectiva de equilibração, como podemos ver na página seguinte: 
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Refletimos, mais acima, sobre como a contradição novo-antigo proposta por 

Chevallard, em relação ao saber a ensinar se insere na perspectiva de 

tensão/equilibração do triângulo. Mas, em relação ao contrato didático, como esse 

fenômeno se inscreve em tal tensão? Podemos pensar que quando as regras do contrato 

estão sendo cumpridas, a tensão do triângulo se mostra mais tênue. Por outro lado, 

quando existe uma ruptura de alguma cláusula do mesmo, novamente percebemos uma 

maior tensão na triangulação professor-aluno-saber, bem como uma ruptura do 

equilíbrio (no sentido piagetiano). O processo de re-equilibração começa a ser 

Figura 20: Triângulo das Situações Didáticas, analisado a partir de seus 
pólos e inter-relações entre eles 

Contrato Didático 
Transposição Didática 

Fenômenos 
Didáticos: 

Tempo 

Contexto histórico 
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percebido, no nosso entender, no momento da renegociação das cláusulas e expectativas 

inerentes ao contrato didático. 

Mas, se sairmos de uma abordagem mais geral e nos direcionarmos à sala de aula 

investigada, podemos refletir: o que nosso estudo aponta, quando temos uma sala de 

aula de 6a. série, cujos alunos (pólo psicológico) são introduzidos no domínio algébrico 

(pólo epistemológico), partindo de situações de ensino propostas e geridas pelo 

professor (pólo pedagógico)? Que caminhos ele abre nessa fecunda discussão sobre os 

fenômenos que se instituem na sala de aula?  

 

Desdobramentos do nosso estudo: perspectivas e caminhos para a análise dos 

fenômenos didáticos. 

Em primeiro lugar, podemos apontar a natureza ecológica do estudo. Pesquisar as 

relações que se estabelecem numa classe tem se tornado uma opção cada vez mais 

constante no campo da psicologia, da pedagogia e da didática. Uma pesquisa dessa 

natureza implica no estabelecimento de uma multiplicidade de olhares, pois tal ambiente 

é, em essência, multifacetado, plural. É certo que recortes precisam ser feitos, pois se 

torna impossível analisá-la em seus múltiplos aspectos. Entretanto, embora haja os 

recortes, essa multiplicidade se revela e possibilita ao pesquisador estabelecer relações 

sofisticadas que envolvem o ensinar, o aprender, o negociar, o gerir os fenômenos. 

Existe ainda a crítica recorrente ao fato desse tipo de pesquisa ‘invadir’ e, por isso 

mesmo, ‘modificar’, em certo sentido, o ambiente. Mas os nossos dados revelam, 

conforme já mencionamos, que essa invasão vai se tornando cada vez mais tênue e, 

pouco a pouco, professor e alunos vão se familiarizando com a situação e agindo o mais 

próximo possível do natural. Adicionalmente, podemos nos perguntar: que outra forma 

de investigação poderia capturar de maneira mais precisa o que se processa na sala de 
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aula? Nesse sentido, nosso estudo revela que é possível e extremamente enriquecedor 

adentrar uma classe para investigar a negociação de significados, a gestão dos 

fenômenos naquele ambiente, principalmente quando se deseja compreender tais 

fenômenos numa situação que seja o mais próximo da ecologia ‘natural’ de uma sala de 

aula. E a videografia aparece como uma mídia fundamental, para que se capture as 

interações da forma mais precisa possível: tanto o dito quanto o não-dito. 

Foi exatamente essa perspectiva de investigação que nos permitiu observar a ‘tensão’ 

existente na relação ternária professor-aluno-saber, à qual nos referimos anteriormente. 

Ao olhar para o saber desde quando ele é o novo, passando por todas as suas fases de 

negociação, até que ele se tornasse antigo, pudemos perceber a dialética do triângulo 

das situações didáticas, que aludimos no tópico anterior, revelada através das tensões 

que se instalavam na negociação de significados, na gestão dos fenômenos que naquela 

sala de aula emergiam.  

Isso ficou mais evidente no momento em que foram gerados conflitos entre o que o 

professor pretendia como uma das cláusulas fundamentais do contrato didático: que a 

equação fosse entendida como uma igualdade entre quantidades, que deve ser 

manipulada através da realização da mesma operação em ambos os membros da 

mesma, quando da resolução de um problema, e o que os alunos concebiam e 

aceitavam como tal. Na concepção desses, a resolução de uma equação deveria se dar a 

partir do procedimento de transpor para um membro da igualdade (preferencialmente o 

primeiro) os números acompanhados de coeficientes literais – 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. 

Houve, claramente, conforme mencionamos no capítulo dos resultados, uma ruptura de 

contrato, pois a quase totalidade dos alunos preferia resolver a equação a partir desse 
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procedimento (que nomeamos de procedimento de transposição, ao longo do nosso 

estudo), em detrimento do que era exaustivamente negociado pelo professor. 

Uma vez que grande parte dos alunos não conseguia pensar a equação da forma 

negociada e esperada pelo professor, a tensão à qual nos referimos ficou visível, 

ensejando a dialética à qual nos referimos, em relação ao triângulo. A partir de situações 

como essa foram produzidos certos efeitos. Efeitos esses que a literatura trata como 

sendo de contrato. Dois efeitos nos pareceram bastante evidentes, e queremos, aqui, 

novamente apontá-los: o conflito em relação à proposta de tratamento do saber, 

ensejada pelo professor, e a expectativa dos alunos em relação a como tratá-lo. O 

segundo efeito fundamental que destacamos esteve relacionado ao uso da balança (do 

representação pictográfica dessa, na verdade) como metáfora à idéia de equação. E, 

nesse sentido, o professor, bem como os alunos por ele coordenados, propuseram 

equações que envolviam quantidades negativas, as quais a metáfora da balança não se 

adequava. E por isso mesmo nós o nomeamos de uso inadequado da metáfora (ou da 

ferramenta didática). Mas tais efeitos não nos pareceram exclusivamente ligados ao 

contrato didático, como referimos em nosso capítulo de análise. 

Podemos refletir que alguns dos efeitos ligados aos fenômenos didáticos, conforme 

discutido por Brousseau (Capítulo 2), parecem-nos mais direta e intimamente 

relacionados ao contrato didático, como, por exemplo, o Efeito Topázio. Entendemos 

que ao antecipar a resposta ao aluno, de forma a evitar o erro, o efeito produzido não 

tem a ver necessariamente com a ‘cara’ dada ao saber, mas, sim, a como ele é negociado 

na sala de aula com os alunos: se o(s) aluno(s) não consegue(m) resolver o problema 

proposto, o professor facilita a  resposta, chegando mesmo a antecipá-la, de forma a 

evitar o erro.  
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Em outras situações, percebemos claramente uma interface entre contrato e 

transposição, quando da produção daqueles efeitos, como nos dois exemplos discutidos 

acima, a partir do nosso estudo. 

Por outro lado, é essa é uma questão que queremos destacar, acreditamos que o próprio 

Brousseau também tratou de efeitos que tangenciam a transposição didática. O efeito 

por ele chamado de uso abusivo de analogia, por exemplo, também nos parece um tipo 

de efeito que está relacionado intimamente ao contrato e à transposição didática. 

Quando o professor utiliza analogias e metáforas, ele está, mesmo que não 

intencionalmente, conferindo um certo tratamento ao saber, dando-lhe uma certa ‘cara’. 

Mais além, conforme mencionamos em nosso capítulo teórico, ao falar sobre os efeitos 

didáticos, Brousseau necessariamente não os aponta como exclusivos ao contrato 

didático. Ele os relaciona, claramente, aos fenômenos didáticos. Possivelmente, os 

estudiosos que se debruçaram na perspectiva de Brousseau, pouco a pouco foram 

estabelecendo uma inter-relação mais clara entre o que ele chamou de efeitos didáticos e 

o próprio contrato didático.  

Todavia, o que mais nos interessou nesse estudo foi justamente a interface entre os 

fenômenos didáticos. Sugerir que os efeitos didáticos aparecem muitas vezes 

relacionados a contrato e transposição é algo que aponta para a existência de mais um 

caminho nessa interface.   

Mas que outros elementos nos parecem reveladores da inter-relação que queremos 

defender? Aqui pontuamos essencialmente para a noção de relação ao saber. Desde 

nossa reflexão teórica, nos capítulos iniciais, até a discussão sobre o que foi produzido 

na análise das três etapas do estudo, entendemos que a relação ao saber do professor 

parece ser um dos principais elementos balizadores no estabelecimento do contrato 

didático e na transposição didática interna. 
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E a relação ao saber, por sua vez, dentre as várias possibilidades de análise parece-nos 

relacionada à própria epistemologia do saber. Ou seja, em função da natureza de um 

saber é possível pensar em que relação se estabelece com ele. A própria natureza do 

saber algébrico, que é o nosso campo de interesse, é densa, complexa e polissêmica, no 

sentido de que não se pode ter um único olhar sobre a álgebra, nem é possível pensá-la a 

partir de uma única concepção. Concepções acerca da álgebra convivem e podem ser 

enfatizadas diferentemente no que chamamos de construção do pensamento algébrico 

pelo aluno, ou de construção de significados em álgebra. E pensar sobre por qual 

caminho o professor introduzirá o aluno no domínio algébrico tem a ver 

fundamentalmente, com sua própria concepção de álgebra e com a sua relação ao saber 

algébrico; que definirão as escolhas didáticas e as negociações que serão travadas em 

sala de aula. 

A relação ao saber tem a ver também, no nosso entendimento e a partir do que propõe a 

literatura, com a própria valorização social do saber. Que status social um determinado 

saber possui? A matemática, por si só, já agrega um status social considerável. É uma 

disciplina ligada ao desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento abstrato, e 

por isso mesmo os bons alunos de matemática são os considerados os alunos ‘mais 

inteligentes’. E a álgebra, então, marcaria a entrada no domínio pleno da abstração. Não 

é mais a matemática das contas, que se poderia resolver contando nos dedos, 

desenhando ‘palitinhos’, interpretando as pistas dos problemas. É necessário 

desenvolver algoritmos mais sofisticados, trabalhar, manipular, contar aquilo que não se 

conhece - a letra – mas que se deseja descobrir, desvendar.  

E, por fim, ao pensarmos em relação ao saber, concepções acerca de um dado saber, 

escolhas didáticas, negociações, e tudo mais que falamos nesse estudo, pensamos que 

são sujeitos – professor e aluno – que se submetem e definem toda essa sorte de 
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elementos, numa sala de aula. E que tais sujeitos se relacionam a um saber que pode ser 

olhado como um objeto de conhecimento, que deverá ser ensinado por um e aprendido 

pelo(s) outro(s). Quem ensina ocupa um dado lugar na relação didática. Quem aprende, 

ocupa outro, e ambos relacionam-se dialeticamente, interagindo com um terceiro 

elemento, que também tem um lugar a ocupar. E essas relações pressupõem que as 

subjetividades dos parceiros estejam em jogo e se revelem explicitamente e, 

principalmente, implicitamente, nas negociações, nas tensões, nas rupturas e nas 

impossibilidades. Isso nos possibilita apontar para outro elemento que consideramos 

relevante: a didática, como área de conhecimento, precisa também de certas interfaces 

para poder explicar os fenômenos educativos. A psicologia, por exemplo, parece-nos 

um aporte fundamental. Aporte esse, que tentamos deixar que permeasse todo o nosso 

enfoque teórico e analítico, na construção desse estudo. Tal interface didática-

psicologia é mais um caminho fecundo que podemos abraçar numa trajetória futura de 

pesquisa. 

 

Tais reflexões propostas a partir de nosso estudo podem ainda ser entendidas como 

incipientes. A Didática da Matemática tem um percurso que, embora ainda pequeno, em 

relação a outras ciências, já trilha algumas décadas. E aqui, nós nos arriscamos a falar 

de coisas que não são claramente pontuadas na literatura, mas que acreditamos que 

fazem sentido dentro da nossa perspectiva de investigação e análise.  

 

E o que se pode pensar e propor para caminhos futuros? 

 
Esse estudo não encerra as questões sobre a análise das inter-relações entre o contrato e 

a transposição didática. Mais do que isso, ele abre caminhos para que essa interface 

possa ser analisada de forma cada vez mais consistente. 
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Os caminhos futuros a serem pensados podem estar relacionados a novos estudos. Mas 

acreditamos que o nosso estudo, em si, traz uma riqueza tal de elementos, que ele 

próprio ainda não foi esgotado.  

Nele, optamos por lançar um olhar sobre as negociações relativas à introdução dos 

alunos no domínio algébrico. Para tal, foram analisadas um certo número de aulas. 

Assim, embora tenhamos construído um compreensão de como as negociações são 

geridas ao longo de um processo onde o saber é incialmente novo e passa a se tornar 

obsoleto, se quiséssemos fazer uma micro-análise de uma única aula, teríamos 

elementos a serem considerados que possivelmente nos escaparam nesse estudo que 

busca um olhar mais longitudinal sobre aquela ecologia. 

A própria entrevista do professor, que durou cerca de quarenta minutos, praticamente 

ininterruptos, pode ser alvo de uma análise mais detalhada. Existem ferramentas que 

podem tratar a ‘fala’ do professor, possibilitando-nos um enfoque mais refinado da sua 

relação ao saber, de forma a justificar suas escolhas didáticas. No caso de uma aula 

específica também poderíamos lançar mão de ferramentas que analisassem as múltiplas 

interações numa perspectiva microgenética, ou seja, como e em que momento emergem 

certas concepções acerca do saber em cena; como a construção do conhecimento vai-se 

consolidando durante o tempo de uma aula específica. 

 

Por fim, essa  tese também se insere em um certo tempo. Um tempo determinado por 

um sistema de ensino, que obedece uma cronologia e que se esgota num percurso de 

alguns (poucos) anos. Nesse período, fenômenos emergem, negociações são realizadas, 

tensões são geradas, rupturas são produzidas, saberes aparecem como novos. Mas aí 

reside a grandiosidade da pesquisa científica: para o pesquisador, tais saberes não se 

tornam necessariamente antigos, porque sempre uma questão gera outra, um ‘achado’ 
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de pesquisa carrega consigo elementos até então desconhecidos, que com ele fazem uma 

interface e que precisam, a partir de então, serem olhados e investigados, gerando uma 

nova pergunta e um novo problema. 

Isto nos remete ao caráter epistêmico do sujeito, de que Piaget  falou: o indivíduo tem a 

necessidade de conhecer, de buscar um equilíbrio que não seja estático (daí a idéia de 

equilibração), mas que sofre rupturas e que tem a possibilidade de re-equilibração. É 

dessa dialética que envolve o equilíbrio/ruptura/re-equilíbro, que sobrevive o 

pesquisador, e é desse espírito científico que Bachelard nos fala: é preciso conhecer, 

mas para poder, enfim, melhor questionar.  
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APÊNDICE



POSFÁCIO 

Relato de uma trajetória pessoal/profissional 

 

 
Uma pergunta que se pode fazer agora é: Por que, ao final da produção dessa tese de 

doutorado, falar da minha trajetória? Para quem já leu tantas páginas, ler esse 

‘posfácio’ pode ser, no mínimo, enfadonho. Então quero deixar logo claro que essa 

leitura é facultativa. Nada substancial acredito que ela acrescenta à produção do 

trabalho aqui apresentado. Mas penso que conhecer minha trajetória dará sentido às 

escolhas que fiz para o meu doutorado. 

 
Bom, sou psicóloga. E talvez isso possa ser percebido nas entrelinhas (como também 

em algumas linhas) do que escrevi. Ingressei no curso de Psicologia da UFPE em 1985. 

Nessa época – como creio que ainda hoje – a maioria das pessoas que ingressava nesse 

curso pensava em ‘clinicar’. No meu caso já entrei pensando na educação. Na época, 

com 17 para 18 anos, eu dizia que queria ser Psicóloga Escolar, embora o curso fosse 

fortemente orientado para a Psicologia Clínica.  

Veio, então, em 1987 - portanto com dois anos de curso - a possibilidade de participar 

do Projeto Aprender Pensando. Na época, a professora Zélia Higino, em fase de 

conclusão do Mestrado, trabalhava com a área de matemática, no referido projeto. Fui 

trabalhar com Zélia e atuávamos em uma escola pública em Casa Forte no, então, Pré-

escolar. Trabalhávamos com o ‘dinheiro chinês’, um recurso didático desenvolvido pelo 

grupo do Mestrado em Psicologia, que objetivava favorecer a compreensão do Sistema 

de Numeração Decimal pelos alunos. 

O que mais me marcou, na época, foi o fato de que, quando o currículo de matemática 

exigia que os alunos saíssem da alfabetização para a 1ª série conhecendo os numerais de 

0 até 9, muitos de nossos alunos – de uma escola pública! - já escreviam as dezenas, 

centenas e até unidades de milhar, com a ajuda do dinheiro chinês. Foi uma experiência 

extremamente importante para mim, e que começou a selar a minha trajetória na 

Educação Matemática. 

Em 1988 surgiu a segunda oportunidade. Talvez eu possa até dizer que foi ‘A’ 

oportunidade. A professora Analúcia Dias Schliemann estava selecionando dois alunos 

para serem bolsistas do CNPq, em um projeto sobre aprendizagem de conceitos 



  

algébricos. Isso foi algo que me pareceu meio utópico, naquele tempo, pois ser bolsista 

do CNPq e, ainda mais, trabalhar com Analúcia, parecia ainda meio distante de mim. 

Mas resolvi arriscar. Abordei Analúcia na cantina do CFCH, em seu horário de almoço. 

Achei que pelo momento inoportuno poderia até levar um ‘não’, mas eu estava muito 

disposta a conseguir essa vaga. 

Analúcia me recebeu de forma muito simpática e disse que passasse em sua sala para 

conversarmos. Assim que chegamos lá (eu e Mônica Lins, minha parceira, a partir de 

então), conversamos um pouco e ela nos deu, para ler, o texto ‘Álgebra na Feira?’, do 

livro ‘Na vida, dez; na escola, zero’, escrito por ela, David e Terezinha. Esse foi o meu 

primeiro contato com a álgebra – com olhar de pesquisadora – há, portanto, 18 anos 

atrás. 

A pesquisa tinha um cunho essencialmente psicológico. Chamava-se ‘O 

desenvolvimento da compreensão algébrica’, onde investigávamos como crianças de 1ª 

a 6ª série construíam os conceitos que levavam ao desenvolvimento do pensamento 

algébrico. A proposta da pesquisa era a de realizar essa investigação a partir do uso da 

balança de dois pratos, recurso já utilizado por outros pesquisadores, na década de 80.  

Fomos, eu e minha parceira de pesquisa, para as ‘quebradas’ do Recife (Rua da Praia, 

Concórdia...), procurar uma balança. Compramos uma balança da Filizolla, que não sei 

por onde anda hoje, mas que poderia ter sido tombada, como o marco da minha entrada 

na álgebra escolar! 

Passamos pela realização de um projeto piloto, criamos as situações da pesquisa - nas 

quais as crianças eram investigadas, a partir de um olhar piagetiano – e começamos a 

coleta de dados nas escolas. A pesquisa nos rendeu importantes reflexões sobre o tema, 

alguns artigos científicos, um trabalho em um congresso internacional e um detalhado 

relatório ao CNPq. Lembro-me aqui de uma postura de Analúcia que muito me marcou: 

pelo trabalho que eu e Mônica realizamos, ela nos colocou não na posição de 

assistentes, mas de co-autoras da pesquisa, em todos os trabalhos que escrevemos. Isso 

me levou a entender que o universo da pesquisa não era tão distante de mim, e comecei 

a pensar seriamente na possibilidade do Mestrado.  

Realizamos, então, uma segunda pesquisa, por sugestão do professor e pesquisador 

inglês Peter Bryant, onde trabalhávamos a compreensão algébrica em diferentes 

contextos. Essa pesquisa, assim como a primeira, também trouxe elementos bastante 

interessantes e inspirou a minha dissertação de Mestrado.  



  

No final de 1990 conclui o curso de Psicologia. Como estávamos ainda na época da 

pesquisa dos diferentes contextos, ficamos, eu e Mônica, com bolsa de aperfeiçoamento 

do CNPq, como assistentes de pesquisa. No início de 1992, depois de três anos de bolsa 

de iniciação científica e um de bolsa de aperfeiçoamento, entrei no Mestrado, tendo 

como orientadora, Analúcia. Mais ou menos na metade do curso, Analúcia foi morar 

nos Estados Unidos e trabalhar na Universidade de Tufts, tendo o professor Jorge 

Falcão assumido a orientação do meu trabalho. Ele havia acabado de chegar da França, 

onde tinha realizado seu doutorado, sob orientação de Gérard Vergnaud e também com 

álgebra escolar. Com Jorge comecei a ser apresentada à Didática da Matemática, mesmo 

que ainda de forma incipiente, uma vez que ele havia estado imerso nesse universo, 

durante quatro anos.  

Antes mesmo da conclusão do Mestrado, prestei concurso para a Universidade Rural – 

UFRPE. Fiquei em terceiro lugar e como só havia uma vaga disponível, não tive muita 

esperança de ser contratada. Foi então que, quase quatro anos após o concurso, agora já 

em 1997, fui contratada pela Rural para trabalhar na Área de Psicologia e Orientação 

Profissional do Departamento de Educação. 

Nesse momento, minha formação voltada para a Psicologia Cognitiva começou, no meu 

entender, a não dar conta das questões mais amplas da educação (filosóficas e didáticas, 

por exemplo). Outra questão que me vinha à mente era que embora já trabalhando com 

álgebra escolar há quase dez anos, todo o meu entorno era de psicólogos. Comecei a 

amadurecer a idéia de fazer um doutorado, mas apenas a Psicologia sinalizava a 

possibilidade de criação de um Programa que envolvesse Mestrado e Doutorado, aqui 

em Recife. E por questões ligadas à minha vida pessoal eu não tinha interesse de sair do 

país para fazer o curso. 

Para não perder o vínculo com a atividade de pesquisa, enquanto meu caminho para o 

doutorado ainda não me parecia claro, fundamos, no Departamento de Educação da 

Rural, um Laboratório de Pesquisa em Psicologia da Educação Matemática – LAPPEM 

(área de investigação reconhecida internacionalmente, tendo inclusive os congressos 

anuais do PME – Psychology of Mathematical Education). Assim, embora eu soubesse 

que não era ‘nômade’, que tinha terra firme onde pisar, sentia a necessidade de uma 

interlocução com alguém da área de matemática, como também, a necessidade de uma 

inserção maior em Educação. 

Conheci, então, através de Jorge Falcão, o professor Marcelo Câmara. Dei aula num 

curso de pós-graduação, no qual ele era um dos coordenadores, em Carpina, isso em 



  

1998, e tomei conhecimento de um projeto, ainda em fase de amadurecimento, de 

criação do Curso de Doutorado em Educação. Falei sobre isso com Marcelo, pela 

primeira vez, em 1999, portanto, três anos antes do curso ser instituído. E desde então, 

Marcelo se comprometeu comigo. 

Pouco depois, no início de 2000, Marcelo foi fazer o pós-doutorado na França, no 

Instituto Universitário de Formação de Professores - IUFM - da cidade de Rennes, na 

belíssima região da Bretanha. Ali, em parceria com outros profissionais, propôs um 

intercâmbio entre professores ligados à área de ensino de matemática da UFPE e 

professores de lá. Como não tínhamos qualquer tipo de auxílio financeiro para esse 

estágio, o grupo inicialmente formado se dispersou. Mas eu ainda tinha o firme 

propósito de participar desse intercâmbio, pois entendia que seria um momento fecundo 

em relação ao meu projeto de cursar o doutorado, uma vez que estaria no meio de um 

centro de formação de professores. Seria também, por outro lado, uma possibilidade de 

estreitar mais os laços profissionais com Marcelo e de poder amadurecer, com ele, a 

idéia de ser sua orientanda. Então, liguei para a casa de Marcelo na França e ele disse, 

mais ou menos assim: “Se vocês querem mesmo vir, independente da quantidade de 

pessoas, assumo o intercâmbio”. 

A ida à França me trazia um encantamento adicional, além de ser uma chance 

imperdível, profissionalmente: eu sempre havia sido fascinada pela música e cultura 

francesas. Tenho essa lembrança pelo menos desde os meus 12 anos de idade. Em 

janeiro de 2001 viajamos, eu e mais duas professoras: uma, minha parceira de trabalho e 

de grupo de pesquisa na Rural, Claudia Araújo; e a outra, uma professora substituta da 

UFPE, que hoje deve ter concluído o seu doutorado em Grenoble, Iranete Lima. 

A ida para a França foi mesmo um acontecimento digno de abertura de século e de 

milênio! Como boa turista tupiniquim, eu dizia só acreditar estar em Paris quando visse 

a Catedral de Notre Dame e a Torre Eiffel. E nem sei descrever a minha sensação, 

quando isso aconteceu! 

O estágio em Rennes, o estreitamento da relação profissional com Marcelo, tudo isso 

marcou aquele momento. Lembro-me de Marcelo sempre nos dizendo que não admitia 

atrasos nos compromissos, pois brasileiro tinha fama de não ser pontual. E eu, mesmo 

não tendo a pontualidade como uma das minhas virtudes, como candidata a sua 

orientanda, era a primeira a estar pronta e a apressar as meninas, afinal, eu tinha que 

fazer meu ‘marketing pessoal’, pra que ele acreditasse que poderia ser uma boa idéia 

orientar uma psicóloga! 



  

Voltei para Recife em fevereiro, e pouco tempo depois Marcelo também chegou com a 

família. Era o ano decisivo da aprovação do Curso de Doutorado em Educação e eu 

precisava pensar no projeto a ser apresentado para seleção, que deveria acontecer no 

prazo de, no máximo, um ano. 

Uma das exigências era a de que o projeto tinha de ser na linha de pesquisa do 

orientador. A proposta de Marcelo foi a de que eu trabalhasse com geometria dinâmica 

e fenômenos didáticos. A minha paixão pela álgebra inicial tinha de ser abandonada! 

Não sei o que era mais estranho a mim. O que eu sabia de Contrato Didático e 

Transposição Didática era o bê-a-bá necessário apenas para não dizer uma grande 

besteira. E de geometria dinâmica eu sabia absolutamente nada! Estudei, li, discuti o 

projeto com Marcelo algumas vezes, e foi então que me lancei na seleção do doutorado. 

Enfim, fui aprovada, e as aulas do curso começaram no dia 4 junho de 2002, dia 

seguinte ao meu aniversário de 35 anos. Nessa época já eram passados seis anos da 

minha conclusão do Mestrado. 

Assim que comecei a estudar sistematicamente o contrato didático (na disciplina Estudo 

Individualizado), me percebi diante de uma nova paixão. De fato, cada vez eu me 

certificava mais de que era aquilo que eu queria para o meu caminho profissional. 

Depois de dedicado um semestre inteiro ao estudo do contrato didático, produzi um 

artigo para entregar a Marcelo, por solicitação dele, como requisito para aprovação na 

disciplina. Esse artigo aparece praticamente na íntegra no capítulo 2 dessa tese. Hoje, 

acredito eu, bem mais sólido e apropriado, do que naquele início de curso. 

Veio o próximo semestre e eu deveria estudar, na disciplina seguinte, a transposição 

didática. Foi então que estabelecemos, eu e Marcus Bessa, também orientando de 

Marcelo, um grupo de estudo semanal, para discutir esse tema. Quando fomos, agora eu 

e Bessa, produzir conjuntamente o artigo final da disciplina (também incorporado a essa 

tese, no capítulo 3), um dos pontos que levantamos foi exatamente a carência de estudos 

que investigassem a interface entre o contrato didático e a transposição didática. 

Antes mesmo de Marcelo chegar a ler o artigo, precisei apresentar meu projeto de tese 

numa disciplina do curso, para que as professoras e os outros alunos pudessem fazer as 

intervenções que julgassem importantes. A proposta era a de que o orientador também 

comparecesse à aula nesse dia. No momento em que conclui a apresentação, quando 

ressaltei a questão da carência de estudos... etc., etc., Marcelo fez aquela cara de 

pesquisador quando se vê diante de um problema que ele considera relevante. Saiu da 



  

sala meio pensativo, acendeu um cigarro e, mal terminou a aula, marcou uma reunião 

comigo, dizendo que poderíamos mudar o delineamento do projeto. 

Foi nessa reunião que amadurecemos a idéia de investigar exatamente as inter-relações 

entre CD e TD. E acredito que esse foi o meu dia mais feliz no curso, pois Marcelo 

virou-se para mim e disse que eu poderia eleger como o saber que comporia esse 

trabalho, a álgebra. Peguei todo o precioso material de que eu dispunha acerca da 

álgebra inicial e, enfim, me encantei por completo com o meu trabalho. 

A coleta de dados também me fascinou, pois freqüentei mais de um mês a sala de aula, 

durante três vezes por semana. Era como se eu pudesse juntar tudo o que eu havia 

pesquisado, no tempo da Psicologia, com o que me interessava agora: a didática. Na 

medida em que a filmagem das aulas ia sendo feita, eu ia capturando a riqueza daquela 

relação entre o professor, os alunos e a álgebra. 

Como havíamos pensado em um certo número de professores, e suas respectivas turmas, 

para participarem da pesquisa, o meu dilema foi pensar em como realizar uma coleta 

extremamente exaustiva - sobretudo pela transcrição de tantas horas de fitas de vídeo - 

e, paralelamente a isso, fazer uma análise o mais rica possível de mais de um professor, 

considerando a quantidade de elementos a serem enfocados, em quase uma centena de 

páginas de aulas e entrevista, depois de transcritas as fitas. 

Então Marcelo, mais uma vez, me encorajou a ir na direção que eu acreditava. Sinalizou 

que eu poderia ficar apenas com esse professor e fazer um estudo daquela ‘ecologia’, o 

mais completo que eu conseguisse, desde que eu acreditasse que tinha material 

suficiente para isso. E foi o que fiz! O resultado é o que se vê nessa tese. 

O restante da trajetória vocês já sabem: tudo o que eu analisei, toda a construção que fiz 

se encontra aqui. Mas creio que a maior construção é ‘invisível’, não está nessas mais 

de 300 páginas que foram produzidas, mas no que aprendi, no que amadureci, no que 

me encantei, no que refleti, concordei, discordei, descobri. Afinal, são quatro anos da 

minha vida!  

E hoje, passados exatos dez anos da minha defesa de dissertação, quase vinte de 

trabalho com a álgebra inicial e quase quarenta de vida, eu guardo comigo ainda a 

essência da menina de 17 anos, que enveredou pelo caminho da Psicologia e que, na 

verdade, queria fazer o casamento dessa com a Educação. Hoje me sinto realizada. Hoje 

acho que consegui! 

A Marcelo Câmara e a todos que cruzaram meu caminho nessa trajetória: muito, muito 

obrigada! 
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