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RESUMO 

Este estudo se insere na problemática da modelização de conhecimentos algébricos, cujo 
principal objetivo foi caracterizar e comparar as transposições didáticas realizadas na França e 
no Brasil sobre o ensino de resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. Para tanto, 
apoiamo-nos na Teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991), que ressalta o 
papel das instituições na relação com os objetos de saberes escolares, bem como na Teoria 
Antropológica do Didático (CHEVALLARD, 1999), como um método de análise que permite 
reconstruir a organização matemática existente no interior de uma determinada instituição de 
ensino. Como primeiro resultado da pesquisa, realizamos estudos teóricos e didáticos sobre o 
ensino de resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, os quais nos permitiram 
“modelizar”, a priori, as organizações matemáticas pontuais existentes em torno desse objeto 
de conhecimento, o que nos forneceu os critérios e as categorias utilizadas para analisar os 
programas oficiais de ensino, os livros didáticos e os estudos experimentais conduzidos junto 
aos alunos dos dois países. Os resultados indicam que, no Ensino Fundamental, a álgebra não 
é destacada como um domínio próprio do conhecimento matemático nos dois países. No caso 
do ensino de equações do 1º grau com uma incógnita, os resultados mostram que, tanto na 
França quanto no Brasil, ele é justificado como uma ferramenta para resolver problemas de 
contextos sociais e de outros domínios da matemática. As organizações matemáticas 
existentes nos documentos oficiais analisados não fornecem elementos que favoreçam a 
caracterização das praxeologias matemáticas existentes, nesses dois países, em torno da 
resolução de equações do 1º grau. O trabalho realizado nos livros didáticos analisados dos 
dois países nem sempre é feito de forma a esclarecer as diferenças existentes entre os subtipos 
de tarefas explorados, bem como sobre os limites ou potencialidades das técnicas elaboradas 
e/ou sistematizadas. Os alunos investigados dos dois países não têm boas relações pessoais 
com esse objeto do saber da álgebra. 

Palavras-chave: Álgebra. Equações do 1º grau. Transposição Didática. Teoria Antropológica 
do Didático. 

 



RÉSUMÉ 

Cette étude s'insère dans la problématique de la modélisation de connaissances algébriques, 
dont le principal but a été de caractériser et de comparer les transpositions didactiques 
réalisées en France et au Brésil concernant l'enseignement de la résolution d'équations du 
premier degré avec une inconnue. Pour cela nous nous sommes appuyés sur la Théorie de la 
Transposition Didactique (CHEVALLARD, 1991), qui met l’accent sur le rôle des institutions 
dans la relation avec les objets de savoirs scolaires, ainsi que dans la Théorie Anthropologique 
du Didactique (CHEVALLARD, 1999), comme une méthode d'analyse qui permet de 
reconstruire l'organisation mathématique existant à l'intérieur d'une certaine institution 
scolaire. Comme premier résultat de la recherche, nous avons réalisé des études théoriques et 
didactiques sur l'enseignement de la résolution d'équations du premier degré avec une 
inconnue, et qui nous ont permis « de modéliser », a priori, les organisations mathématiques 
ponctuelles existantes autour de cet objet de connaissance, ce qui nous a fourni les critères et 
les catégories utilisées pour analyser les programmes officiels d'enseignement, les manuels 
scolaires et les études expérimentales conduites près des élèves des deux pays. Les résultats 
indiquent que, au collège, l'algèbre n'est pas soulignée comme un domaine propre de la 
connaissance mathématique dans les deux pays. Dans le cas de l'enseignement d'équations du 
premier degré avec une inconnue, les résultats montrent que, aussi bien en France qu´au 
Brésil, il est justifié comme un outil pour résoudre des problèmes de contextes sociaux et 
d'autres domaines des mathématiques. Les organisations mathématiques présentes dans les 
documents officiels analysés ne fournissent pas d'éléments qui favorisent la caractérisation 
des praxéologies mathématiques existantes, dans ces deux pays, autour de la résolution 
d'équations du premier degré. Le travail réalisé dans les manuels analysés dans les deux pays, 
n’est pas toujours fait de manière à éclaircir les différences existantes entre les sous-types de 
tâches explorés, ainsi que sur les limites ou les potentialités des techniques élaborées et/ou 
systématisées. Les élèves enquêtés dans les deux pays n'ont pas de bons rapports personnels 
avec cet objet du savoir de l'algèbre. 

Mots-clés: Algèbre. Équations du premier degree. Transposition Didactique. Théorie 

Anthropologique du Didactique.



ABSTRACT 

This study covers the problematic of modeling algebraic knowledge and aims at 
characterizing and comparing the didactic transpositions carried out in France and in Brazil, 
involving the teaching of solving 1st degree equations of one variable. We relied on the 
Theory of Didactic Transposition (CHEVALLARD, 1991), which emphasizes the role of 
institutions in relation to the objects of school knowledge, as well as on the Anthropologic 
Theory of Didactics (CHEVALLARD, 1999), as a method of analysis that allows the 
reconstruction of the mathematical organization within a specific teaching institution. As a 
first result of the research, we made theoretical and didactic studies about the teaching of 
solving 1st degree equations of one variable, which allowed us to model, a priori, the existing 
mathematical organizations about this object of knowledge, which revealed the criteria and 
the categories used to analyze official teaching programs, didactic books and experimental 
studies involving students in both countries.  The results indicate that, in Elementary School, 
algebra is not considered a proper domain of mathematical knowledge in such countries. In 
the case of teaching 1st degree equations of one variable, the results show that, both in France 
and in Brazil, it is justified as a tool to solve problems involving social contexts and other 
mathematical domains.  The existing mathematical organizations in the official documents 
analyzed do not convey elements that favor the characterization of mathematical practices 
found in both countries, involving the resolution of 1st degree equations. The analysis of 
didactic books from these countries, does not aim at either clarifying existing differences 
among task subtypes or limits and potentialities of the techniques elaborated and/or 
systematized. The students investigated in such countries do not have good personal 
relationship with this algebra knowledge object.  
 
Key-words: Algebra. 1st degree Equations. Didactic Transposition. Anthropologic Theory of 
Didactics.  
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CAPÍTULO 1 

PROBLEMÁTICA, OBJETIVOS E 
METODOLOGIA 



1 PROBLEMÁTICA, OBJETIVOS E METODOLOGIA 

Este estudo é parte do projeto de intercâmbios científicos existentes entre pesquisadores da 

equipe Did@TIC1 do laboratório Leibniz e pesquisadores da Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cujo objetivo foi 

consolidar a colaboração entre estas três equipes, segundo uma metodologia comum em torno 

da problemática da modelização de conhecimento algébrico e do uso de novas tecnologias. 

Dentro dessa problemática, limitamos nosso trabalho ao estudo da resolução de equações do 

1º grau com uma incógnita. Neste capítulo, apresentaremos, inicialmente, algumas reflexões 

sobre alguns resultados de pesquisas visando situar nossa problemática, tanto do ponto de 

vista da aprendizagem quanto do ensino. No segundo momento, explicitaremos nossas 

questões de pesquisa e hipóteses de trabalho. Por fim, explicitaremos a metodologia de 

trabalho. 

1.1 PROBLEMÁTICA 

Do ponto de vista da aprendizagem, as pesquisas sobre conhecimentos algébricos 

têm mostrado que os alunos da educação básica apresentam muitas dificuldades no trato com 

esse campo de conhecimento. Por exemplo, Araujo (1999) realizou um estudo com alunos 

concluintes do Ensino Médio e com alunos do primeiro ano do Ensino Superior, baseado em 

teste que abrangia questões de álgebra elementar, e constatou que, nos dois grupos, os alunos 

que apresentaram sérias dificuldades nessas questões.  

Em particular, os alunos apresentaram dificuldades em seguir um procedimento 

padronizado para resolver equações algébricas simples. Nesse sentido, a citada pesquisa 

afirma que os erros cometidos foram devidos ao uso incorreto do princípio de equivalência e 

de regras de transposição de termos. 

Nessa mesma direção, Biazi (2003) realizou uma pesquisa para verificar o 

desempenho algébrico com alunos dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior e percebeu 

que os desempenhos desses alunos nos três níveis de ensino foram equivalentes, do ponto de 

vista das médias obtidas. Além disso, constatou que os erros cometidos foram, basicamente, 

os mesmos nos três níveis de ensino, significando que tais erros seriam persistentes de um 
                                            
1 http://www-leibniz.imag.fr/Did@TIC/ 
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nível para o outro. Foi observado que os sujeitos pesquisados apresentaram limitações 

relativas ao uso das noções da álgebra como facilitadora do cálculo na solução de “problemas 

verbais”2, isto é, problemas que incluem, em geral, uma situação em contextos não 

matemáticos. 

Valentino e Grando (2004) fizeram um estudo, com alunos de licenciatura em 

Matemática, visando identificar os erros e dificuldades mais frequentes em álgebra elementar, 

e constataram que havia uma grande dificuldade dos sujeitos na resolução de exercícios que 

envolviam técnicas elementares desse campo matemático. De acordo com esses autores, os 

itens utilizados na pesquisa foram selecionados na literatura existente (livros didáticos, 

apostilas, etc.) e categorizados segundo as concepções de Krutetskii (1976), relativas ao 

conteúdo de álgebra desenvolvido no Ensino Básico: resolução de problemas; técnicas 

algébricas; generalização da aritmética; formulação de lei e geometrização da álgebra. Os 

erros apontam para a existência de deficiências, tanto em relação à manipulação algébrica 

quanto de ordem conceitual. Os alunos pesquisados apresentaram dificuldades em situações 

que envolviam: utilização de propriedades aritméticas e algébricas na realização de cálculo 

algébrico; identificação das diferentes funções que a letra pode assumir em uma expressão 

algébrica; utilização da linguagem algébrica para compor lei de formação a partir da variável; 

visualização da representação algébrica de conceitos geométricos e interpretação do 

enunciado de problemas. 

Falcão (1996) fez um estudo com alunos de 13 a 17 anos de idade e levantou a 

hipótese de que as dificuldades desses alunos, ao trabalharem com álgebra, não se restringiam 

apenas à solução de problemas, mas, também, ao processamento algébrico que é concernente 

ao trabalho de transformações algébricas das equações, seguindo regras próprias.  

Teles (2004) analisou a interferência da compreensão das propriedades da igualdade e 

do conceito de operações inversas em aritmética na apropriação da álgebra, especificamente 

na resolução de equações polinomiais de 1o grau, e observou que alguns erros cometidos pelos 

alunos são parcialmente herdados da aritmética; outros, porém, parecem ser fruto da ruptura 

existente entre aritmética e álgebra. 

Pomerantsev e Korosteleva (2002) analisaram e compararam os equívocos cometidos 

por professores dos Ensinos Fundamental e Médio e como eles repercutiam em alunos de 

cursos universitários. O estudo mostra que os estudantes têm dificuldades não só de 

reconhecer as estruturas de expressões algébricas ao nível introdutório, mas, também, já como 
                                            
2 Esta expressão é adotada para designar problemas cujo enunciado não é composto apenas com linguagem 
matemática ao lado de comando do tipo “calcule”, “efetue”, “responda”.  
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estudantes de nível superior. Para eles, o grande número de erros dos alunos em álgebra se 

deve à inabilidade em perceber a estrutura de uma expressão matemática.  

Mesmo diante desse quadro de insucesso na aprendizagem da álgebra e de 

dificuldades no ensino e aprendizagem desse conceito, comprovado também pelas avaliações 

de redes (SAEB, SAEPE e ENEM), verifica-se que a literatura analisada – Falcão (1996), 

Pomerantsev e Korosteleva (2002) e Teles (2004) – não delimita com a devida clareza os 

tipos de obstáculos que, de acordo com Brousseau (1997), poderiam explicar a origem dos 

erros e dificuldades apontados. 

Como vimos acima, há muitas questões que não foram respondidas ainda com a 

devida clareza, em relação ao ensino e à aprendizagem da álgebra escolar, em particular sobre 

o ensino e a aprendizagem de resolução algébrica de equações do 1º grau, de modo a evitar 

(ou minimizar) as dificuldades apresentadas pelos alunos, como, por exemplo: 

• Quais são os diferentes tipos de erros que podem ser cometidos pelos alunos, ao 

resolverem algebricamente equações do 1º grau com uma incógnita? 

• Quais as origens dos diferentes tipos de erros que são apresentados pelos alunos, 

ao resolverem algebricamente equações do 1º grau com uma incógnita? 

• Em que medida se pode dizer que os erros cometidos pelos alunos, ao resolverem 

algebricamente equações do 1º grau com uma incógnita, são oriundos do uso de 

determinada abordagem de ensino? 

Do ponto de vista do ensino, de acordo com Bednardz, Kieran e Lee (1996), a 

abordagem da álgebra na escola pode ser feita por meio de muitas idéias: resolução de 

equações, privilegiada no ensino atual de álgebra; resolução de problemas, abordagem que 

historicamente tem assumido um importante papel no desenvolvimento e ensino da álgebra; 

generalização de leis envolvendo regularidades numéricas e de fenômenos, atualmente 

bastante enfatizada nos currículos; introdução de conceitos de variável e de função, com 

longas raízes históricas e que, ainda hoje, ocupam uma posição de grande importância em 

alguns programas de ensino; estudo das estruturas algébricas, privilegiado no currículo 

escolar nos anos 60, sob a influência do movimento da Matemática Moderna. 

Para esses autores, muitas dessas formas de abordar a álgebra já foram adotadas no 

passado e estão voltando a fazer parte novamente dos programas de ensino. Essas opções 

curriculares que determinam a grande variedade de concepções algébricas desenvolvidas são 

responsáveis pelos diferentes significados atribuídos aos símbolos e notações algébricas, 

pelas tomadas de decisões, pelas estratégias adotadas e pela relação que os alunos mantêm 

com a álgebra alguns anos depois de a terem vivenciado.  
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Muitos estudos mostraram as dificuldades dos alunos em vários níveis de 
escolaridade com respeito aos conceitos trabalhados nos vários modos de 
introduzir álgebra: resolução de equação, manipulação de expressões 
algébricas, resolução de problema e a manipulação de conceitos 
fundamentais, como o de variáveis. Análises dessas dificuldades têm 
mostrado certas ‘luzes’ sobre noções ou interpretações que os alunos 
desenvolvem com respeito ao uso de letras, notações, e convenções 
associadas a certos conceitos, como os de igualdade (KIERAN, 1981) e da 
natureza de respostas "matemáticas" (COLLIS, 1974), que interferem nos 
vários processos de construção de conhecimento algébrico. Alguns desses 
estudos apontam para mudanças conceituais importantes a que os alunos 
podem se submeter na passagem para a álgebra e seu desenvolvimento 
(BERNARDZ, KIERAN e LEE, 1996, p.3)3. 

Kieran (1992), citado por Lima Borba e Da Rocha Falcão (2004), afirma que os livros 

textos utilizados para introduzir conceitos algébricos enfatizam os conteúdos aritméticos, 

tratando as representações algébricas como generalização da aritmética, substituindo as 

incógnitas por valores numéricos nas expressões algébricas, ao invés de explorar as relações 

explícitas existentes entre as incógnitas e os dados. Para esses pesquisadores, esta forma de 

abordagem atribui à álgebra o status de ferramenta para resolução de problemas e não 

proporciona aos alunos percebê-la como objeto de conhecimento matemático. 

Kieran (1995), a partir de um estudo realizado com alunos de 13 anos sobre resolução 

de equações, percebeu que para uma parte desses alunos as letras só pareciam ter significados 

quando se encontrava o seu valor numérico, enquanto outra parte via a letra como 

representante de algum número desconhecido. Para ela, a supervalorização do procedimento 

adotado pelo primeiro grupo fez com que alguns alunos cometessem erros de forma 

persistente, ao fazerem a transposição de termos ou coeficientes de um membro para outro da 

igualdade, mesmo após participarem das seções de ensino-aprendizagem. 

Em um estudo realizado por Lima Borba e Da Rocha Falcão (2004), para identificar 

concepções de professores de matemática no Ensino Fundamental, acerca do campo 

conceitual algébrico, foi identificada a presença de duas concepções representativas. Uma 

delas diz respeito à “visão de álgebra enquanto generalização da aritmética”, que certamente 

se apoia na ideia de letras como generalizações do modelo aritmético, isto é, na utilização de 

valores numéricos que são substituídos nas expressões algébricas para produzir valores 

específicos. A outra concepção está relacionada à ideia de “álgebra enquanto ramo da 

Matemática que lida essencialmente com abstrações”. Esta concepção se apoia na ideia que 

trata a representação simbólica como um objeto matemático cuja operação ocorre por 

processos que usualmente não produzem soluções numéricas. 
                                            
3 As traduções apresentadas neste trabalho são nossas. 
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Pesquisas, como as de Sfard (1991), Sfard et al. (1994), Kieran (1999), Pomerantsev e 

Korosteleva (2002), mostram que as dificuldades em reconhecer a estrutura de expressões 

matemáticas se devem aos diferentes tratamentos dados ao ensino de expressões em álgebra e 

em aritmética. Em aritmética, são tratadas expressões matemáticas do ponto de vista 

operacional, como um comando para executar operações, considerando que em álgebra são 

tratadas expressões matemáticas do ponto de vista estrutural, como um objeto de manipulação 

algébrica. Por exemplo, em aritmética, a expressão "4 + 3" é percebida pelo aluno como um 

comando para executar a adição dos dois números (abordagem operacional), enquanto em 

álgebra a “soma” x + y é o "nome" da expressão (abordagem estrutural).  

Para esses autores, nos livros didáticos de matemática, o significado operacional da 

palavra "soma" é explicado de forma precisa. Porém, o seu significado estrutural só é 

explicado para expressões que envolvem uma única operação (por exemplo, "x + y" é uma 

soma). Para expressões com mais de uma operação, não há nenhuma explicação. Dessa forma, 

Pomerantsev e Korosteleva defendem a necessidade de o ensino dar a devida importância ao 

tratamento de expressões matemáticas em ambos os pontos de vista (operacional e estrutural). 

Com a chegada dos computadores e as possibilidades oferecidas pelos recentes 

desenvolvimentos tecnológicos, conceitos algébricos como os de variável e de função estão 

crescentemente presentes em certas abordagens usadas na introdução da álgebra nos níveis de 

Ensino Fundamental e Médio. Já há estudos, como os de Nicaud (1994), Heid (1996) e Kieran 

(1996), sobre possíveis contribuições do computador para a compreensão das noções de 

funções e para a manipulação de expressões algébricas.  

De acordo com Heid (1996), as pesquisas sobre pensamento algébrico precisam 

continuar examinando as relações entre habilidades de manipulação simbólicas e a 

compreensão de conceitos algébricos, bem como aprofundar a investigação sobre o 

desenvolvimento do "senso de símbolo". Além disso, esse pesquisador acredita que, com a 

disponibilidade de calculadoras e de computadores equipados com sistemas algébricos, os 

estudantes precisarão entender símbolos de modos mais sofisticados, obrigando a escola a 

trocar a ênfase na manipulação simbólica pelo desenvolvimento de senso de símbolo. 

Para Bell (1988) e Vergnaud (1989), citados por Bednarz, Kieran e Lee (1996), 

somente o equilíbrio entre os diferentes componentes e as várias situações que os fazem 

significantes podem permitir aos alunos entender a pertinência da álgebra profundamente, sua 

estrutura, a significação de conceitos algébricos fundamentais como variável e o uso de 

raciocínio algébrico. 
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Nessa mesma direção, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN 

(BRASIL, 1998) afirmam que a garantia do desenvolvimento do pensamento algébrico por 

parte do aluno depende necessariamente da realização de atividades que inter-relacionem as 

diferentes dimensões da álgebra: aritmética generalizada, em que as letras aparecem como 

generalizações do modelo aritmético; funcional, em que as letras aparecem como variáveis 

para expressar relações; resolução de equações, em que as letras aparecem como incógnitas; e 

estrutural, em que as letras aparecem como símbolos abstratos. No entanto, nesse documento, 

afirma-se que os professores não abordam todas as dimensões mencionadas acima, pois 

privilegiam fundamentalmente o estudo do cálculo algébrico e do cálculo de equações. 

Neste trabalho, delimitamos nosso estudo ao ensino de resolução algébrica de 

equações do 1º grau com uma incógnita; mais precisamente, pretendemos caracterizar o 

ensino de resolução algébrica na França e no Brasil sobre a resolução de equações do 1º grau 

com uma incógnita. 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA E HIPÓTESES DE TRABALHO 

Um aspecto importante a ser considerado nesta revisão da literatura, apresentada 

anteriormente, é que os estudos concentram suas investigações sobre o que acontece com 

alunos e professores na relação com a álgebra escolar, isto é, com o saber em jogo. No 

entanto, Chevallard (1991), que amplia a estrutura conceitual da didática francesa, acrescenta 

mais um conceito ao sistema didático, que, originalmente, se apoia em três elementos: 

professor, aluno e saber. A abordagem antropológica proposta por Chevallard ressalta também 

o papel das instituições no sistema didático, isto é, nas relações institucionais com os saberes 

escolares e nos papéis que elas jogam no trabalho de transposição desses saberes. 

Assim, Chevallard (1991) enfatiza que a compreensão da aprendizagem do aluno está 

relacionada à compreensão das aprendizagens institucionais, e mais, não se podem 

compreender os fracassos das aprendizagens pessoais (do aluno), em relação a um 

determinado objeto do saber, sem levar em consideração as relações institucionais de certas 

instituições com esse objeto, cujos alunos “em fracasso” são seus sujeitos. Isso nos conduz à 

nossa primeira questão de pesquisa.  

Questão 1: Como caracterizar o ensino de álgebra de modo a compreender o 

ensino de resolução algébrica de equações do 1º grau na França e no Brasil? 
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Os estudos teóricos realizados para fundamentar a busca de solução para esta questão, 

e que serão detalhados no capítulo seguinte, nos levaram à hipótese de que a teoria da 

transposição didática, proposta por Chevallard (1991), constitui um aporte teórico que 

possibilita realizar de modo adequado e pertinente o estudo da maneira como se realiza o 

ensino de resolução de equações do 1º grau nas instituições de ensino.  

A teoria da transposição didática, proposta por Chevallard (1991), apoia-se nos 

conceitos primitivos de instituições, de indivíduo e de objetos do saber, bem como nas noções 

de relações pessoais e relações institucionais com os objetos de estudo. Ela surge da 

preocupação desse autor em encontrar respostas para questões, tais como: Qual a relação entre 

o saber ensinado e o saber científico? E qual a distância existente entre eles? Para Chevallard 

(1991), o conceito de transposição didática permite estudar a transição do saber científico ao 

saber ensinado e, portanto, perceber a distância que os separa. Ou seja, a transposição didática 

é uma ferramenta que permite exercer uma vigilância epistemológica sobre os saberes 

científicos e os saberes efetivamente ensinados. De maneira geral, podemos dizer que o 

principal objetivo do conceito de transposição didática consiste em permitir o estudo das 

transformações por que passa um saber desde o momento em que ele é produzido pela 

comunidade cientifica até o momento em que ele é ensinado na sala de aula. 

Essa hipótese (tese de Chevallard, 1991) deu origem à nossa segunda questão de 

pesquisa: 

Questão 2: Como caracterizar as transposições didáticas que se realizam em 

torno do ensino de resolução algébrica de equações do 1º grau com uma 

incógnita, na França e no Brasil? 

Para responder a esta questão, apoiamo-nos na tese de Chevallard (1999) de que a 

Teoria Antropológica do Didático (TAD) permite descrever e estudar as condições de 

existência dos objetos dos saberes nas instituições de ensino. Nesse sentido, a teoria 

antropológica do didático foi construída para ampliar o campo de análise decorrente da 

transposição didática, ao permitir analisar as transformações que se fazem nos objetos de 

saberes a ensinar no interior de determinada instituição (BOSCH E CHEVALLARD, 1999).  

Como método de análise, na TAD, Chevallard (1999) desenvolveu a noção de 

praxeologia que se ancora nos conceitos de tipos de tarefas a realizar, de técnicas mobilizadas 

para realizar os tipos de tarefas, de tecnologias que explicam ou justificam as técnicas e de 

teorias que fundamentam as tecnologias (propriedade matemática). Chevallard (1999) 

considera que esses quatro elementos fornecem uma grade que permite analisar e “modelizar” 

as atividades matemáticas. 



 21 

Por fim, tomando como referência a teoria antropológica do didático, mais 

precisamente, a noção de praxeologia matemática, realizamos um estudo sobre a resolução 

algébrica de equações do 1º grau com uma incógnita, visando reconstruir (modelizar), a priori, 

a organização matemática que se pode estabelecer em torno desse objeto de ensino.  

Contudo, restava ainda uma terceira questão: 

Questão 3: A partir de quais instituições transpositivas de ensino podemos 

reconstruir as organizações matemáticas existentes, na França e no Brasil, em 

torno do ensino de resolução de equações do 1º grau? 

Segundo Chevallard (1991), antes de determinado saber científico passar a ser 

ensinado na escola (saber escolar), ele passa por outras instituições que definem uma 

progressão no tempo sobre o que deve ser ensinado e quando ser ensinado, bem como verifica 

a conformidade do desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos de acordo com a 

progressão adotada. Essas instituições intermediárias do processo de transposição didática 

(externas) de saberes a ensinar são formadas por elaboradores de políticas públicas e 

educacionais, pedagogos, educadores, autores de livros didáticos, etc. Essas instituições 

recebem nomes diversos, tais como: diretrizes curriculares, parâmetros curriculares, 

programas curriculares, livros, etc. 

Nossa hipótese foi a de que a organização didática existente nesses dois países, em 

torno do ensino de resolução algébrica de equações do 1º grau, pode ser reconstruída por meio 

da análise do programa francês de ensino de matemática e dos parâmetros nacionais 

curriculares, no Brasil, bem como de livros didáticos franceses e brasileiros, que são, segundo 

Chevallard (1991), instituições de transposição didática (externa) dos saberes a ensinar. 

Pode-se dizer que o principal objetivo da teoria antropológica do didático consiste em 

permitir o estudo de como um determinado objeto do saber (sobre)vive em determinada 

instituição, bem como o nível de conformidade existente entre as relações pessoais e as 

relações institucionais com um determinado saber. Nesse sentido, para validar a organização 

matemática reconstruída por meio das análises de programas de ensino e de livros didáticos, 

neste trabalho, realizamos também a análise de um estudo experimental conduzido junto aos 

alunos dos dois países. 

As análises praxeológicas dos estudos experimentais conduzidos junto aos alunos das 

duas instituições contribuíram não somente para caracterizar e comparar as relações 

institucionais da França e do Brasil com o objeto do saber relativo ao ensino de resolução de 

equações do 1º grau, ao possibilitar a determinação do nível de conformidade existente no 
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interior de cada instituição entre as relações institucionais e as relações pessoais, na posição 

do aluno, como também para identificar e caracterizar os erros cometidos pelos alunos das 

duas instituições em relação às técnicas mobilizadas. 

1.3 OBJETIVOS DE PESQUISA 

Tomando como referência as questões de pesquisa e hipóteses de trabalho, 

apresentaremos, a seguir, os principais objetivos deste estudo. 

1.3.1 Objetivo geral 

Caracterizar e comparar as transposições didáticas realizadas na França e no Brasil 

sobre o ensino de resolução algébrica de equações do 1º grau com uma incógnita. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar as organizações curriculares e as praxeologias matemáticas existentes 

atualmente nos programas oficiais de ensino da França e do Brasil em torno do 

ensino de resolução algébrica de equações do 1º grau. 

• Caracterizar as organizações curriculares, as praxeologias matemáticas e as 

praxeologias didáticas existentes em livros didáticos atuais da França e do Brasil 

em torno do ensino de álgebra sobre a resolução algébrica de equações do 1º grau. 

• Determinar e caracterizar as praxeologias matemáticas de alunos franceses e 

brasileiros, ao resolverem equações do 1º grau com uma incógnita. 

• Determinar o desempenho e os tipos de erros cometidos por alunos da França e do 

Brasil na resolução algébrica de equações do 1º grau com uma incógnita. 

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Como já dissemos anteriormente, o objetivo principal deste estudo consiste em 

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

ensino de resolução algébrica de equações do 1º grau. Para atingir este objetivo, tomamos 
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como aporte teórico a teria das transposições didáticas, que permite o estudo das 

transformações por que passa um saber ao ser transposto de uma instituição a outra, bem 

como TAD, que permite estudar as condições de existência de um determinado objeto do 

saber no interior das instituições. Nosso objetivo principal desdobra-se em quatro objetivos 

específicos.  

O primeiro objetivo específico consistiu em determinar e caracterizar as organizações 

curriculares e, se possível, as praxeologias matemáticas existentes na França e no Brasil em 

torno do ensino da álgebra relativo à resolução algébrica de equações do 1º grau. Para 

realização desse objetivo, foram selecionados o Programa Francês para o Ensino de 

Matemática e, no Brasil, os PCN (BRASIL, 1998). Na primeira etapa de análise, foi feita uma 

pesquisa documental, tal como preconizada por Ludke (1986), visando reconstituir a 

organização curricular existente para o ensino de matemática nos dois países, em particular, 

sobre o ensino da álgebra. A segunda etapa de análise apoiou-se na noção de praxeologia, 

visando identificar e caracterizar as praxeologias matemáticas existentes nesses dois 

documentos em torno da resolução de equações de 1º grau com uma incógnita. 

O segundo objetivo específico consistiu em determinar e caracterizar as organizações 

curriculares, em especial, as praxeologias matemáticas e didáticas existentes em livros 

didáticos dos dois países em torno do ensino de álgebra sobre a resolução algébrica de 

equações do 1º grau com uma incógnita. Para a realização desse objetivo, foram selecionadas 

duas coleções de livros didáticos de cada país, cujos critérios de escolha estão delineados no 

capítulo 5. Para atingir esse objetivo, inicialmente, fizemos uma pesquisa documental visando 

reconstituir a organização curricular existente nos livros didáticos dos dois países sobre o 

ensino de álgebra. Posteriormente, apoiamos-nos na teoria antropológica do didático para 

reconstituir as praxeologias matemáticas (subtipos de tarefas, técnicas e tecnologias) 

propostas, nos livros didáticos analisados dos dois países, para o ensino de resolução de 

equações do 1º grau com uma incógnita. 

O terceiro objetivo constituiu em determinar as praxeologias matemáticas existentes 

nos dois países, na posição do aluno, em torno do ensino de equações do primeiro grau com 

uma incógnita. Para a realização deste objetivo, foram realizados estudos experimentais 

conduzidos junto aos alunos da França e do Brasil por meio da aplicação de um teste que 

obedeceu às seguintes etapas: (1) caracterizar os sujeitos que participaram do estudo 

experimental; (2) selecionar e fazer uma análise a priori dos itens que compuseram o teste 

realizado pelos alunos das duas instituições; efetuar uma análise quantitativa visando 

determinar o estado de resolução (exercícios iniciados e concluídos) de cada item e o 



 24 

desempenho (sucesso e fracasso) do aluno; (3) efetuar uma análise qualitativa visando 

identificar e caracterizar as praxeologias dos alunos, ao menos em termos de técnica 

mobilizada, para realizar determinado (sub)tipo de tarefa, bem como os erros cometidos 

decorrentes da mobilização inadequada.  

Para reconstruir as praxeologias matemáticas existentes nas duas instituições, foram 

realizados estudos teóricos para modelizar a priori as organizações matemáticas que se podem 

construir em torno dos subtipos de tarefas relativos à resolução de equações do 1º grau. Para 

realizar este objetivo, apoiamos-nos nos seguintes aspectos: nossa experiência de ensino; 

estudos teóricos ou experimentais existentes sobre o ensino de equações; e a noção de 

praxeologia matemática.  

Por fim, apresentamos as conclusões e considerações finais acerca dos principais 

resultados obtidos neste estudo. 



 

CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, apresentamos algumas reflexões teóricas sobre a teoria da transposição 

didática e a teoria antropológica do didático, propostas por Chevallard (1991, 1999), que 

ampliam a estrutura conceitual já existente na didática francesa para analisar fenômenos 

didáticos. Como veremos no decorrer dessa apresentação, essas teorias acrescentam mais um 

conceito ao sistema didático que, originalmente, apoia-se em três elementos fundamentais: o 

professor, o aluno e o saber. A abordagem antropológica proposta por Chevallard (1999) 

ressalta o papel das instituições no sistema didático. O sistema didático concebido por esse 

pesquisador é composto pelos sujeitos da instituição estudada, que ao menos inclui o 

professor e o aluno, e pelo objeto de estudo. Nesta abordagem, a aprendizagem é fruto das 

mudanças ocorridas na relação pessoal de uma determinada pessoa com o objeto. 

2.1 TEORIA DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

O ponto de partida da teoria da transposição didática, proposta por Chevallard (1991), 

é a noção de antropologia didática, que se apoia nos conceitos primitivos de instituições, de 

indivíduo e de objetos, bem como nas noções de relações pessoais e institucionais com os 

objetos de estudo. 

O objeto O existe para o indivíduo X se X tem uma relação pessoal com ele, 
designada de R (X, O): relação de X com O. Igualmente, o objeto O existe 
para a instituição I - é um objeto institucional para I - se I tem uma relação 
institucional com O, RI (O). Notemos que esse objeto existe – é um objeto – 
se é um objeto ao menos para um indivíduo X ou uma instituição I. Dado 
isto, dizemos que X conhece O se X tem uma relação com O (o que significa 
dizer que O existe para X). Diremos que, para o sujeito Z de uma instituição 
I, X conhece O se Z supõe um juízo de conformidade de R(X, O) com RI (O) 
(CHEVALLARD, 1991, p.148)4. 

Pode-se dizer, então, que a noção de transposição didática se constrói a partir da 

problemática ecológica para levar em consideração as exigências advindas das “inter-

relações” entre as noções de saberes e instituições. Chevallard (1989b) afirma que um saber 

não existe “num vácuo”: todo saber aparece em determinado momento e em uma determinada 

sociedade. Com base nesta definição, Chevallard (1989b) enuncia as seguintes proposições: 

• Todo saber é saber de uma instituição; 

• Um mesmo objeto do saber pode viver em instituições diferentes; 

                                            
4 Essas noções estão mais bem explicadas no tópico que trata da teoria antropológica do didático. 
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• Para que um saber possa viver em uma instituição, é necessário que ele se submeta 

a certo número de exigências, o que implica necessariamente que ele se modifique, 

senão ele não pode se manter na instituição. 

A noção de saber pode ser considerada, em princípio, como uma noção primeira que 

designa certa forma de organização dos conhecimentos, isto é, “um certo tipo de objeto que 

serve para designar, no campo da antropologia, o espaço de uma antropologia dos saberes” 

(CHEVALLARD, 1991, p. 153). 

Um dado saber S se encontra em diversos tipos de instituições I, que são, em 
termos de ecologia dos saberes, seus diferentes habitats. Se considerarmos 
esses habitats, perceberemos imediatamente que o saber em questão ocupa 
regularmente nichos muito diferentes. Ou, de outra maneira, que a relação 
institucional de I com S, RI (S), que denominarei como a problemática de I 

em relação a S, pode ocorrer de várias maneiras diferentes (ibidem, p.153). 

A partir das diferentes maneiras como os agentes das instituições podem manipular 

(transformar) um determinado saber, Chevallard distingue quatro grandes tipos de 

instituições: produção, utilização, ensino e transposição’. Segundo esse autor, as instituições 

produtivas de saberes científicos – as academias – são as mais valorizadas pela sociedade, as 

instituições ‘utilizadoras’ de saberes são quase sempre ignoradas ou opacas e as instituições 

de ensino são mais visíveis culturalmente do que as de utilização. 

A maior parte das instituições ‘utilizadoras’ tem segregado ou suscitado, em 
seu entorno mais ou menos próximo, dispositivos de formação que é correto 
chamar, genericamente, de escolas. Isto é, escolas profissionais. Todavia, 
não chegamos ainda ao ensino geral, isto é, não temos ainda instituições 
consagradas exclusivamente ao ensino dos saberes requeridos. Desse modo, 
os saberes não são somente susceptíveis de serem ensinados; ensina-se cada 
vez mais... Porque a utilização social dos saberes se vê influenciada por seu 
ensino (ibidem, p. 157)  

As instituições transpositivas – as noosferas ― são consideradas o aporte central da 

teoria da transposição didática por permitirem que os saberes passem de uma instituição a 

outra (CHEVALLARD, 1991). 

Os processos transpositivos – didáticos e mais geralmente institucionais – 
são, tal como se imagina, a mola essencial da vida dos saberes, de sua 
dimensão e de sua funcionalidade adequada. [...] são uma condição sine qua 

non do funcionamento de nossas sociedades, cujo descuido, particularmente 
em proveito da pura produção de saberes, pode se constituir em um crime 
(ibidem, p.158). 

O uso da expressão transposição didática se justifica quando a instituição alvo é uma 

instituição de ensino. Nesse sentido, Chevallard (1991) distingue três tipos de saberes: saber 

científico, que é produzido pelo cientista (academias); saber a ensinar, que é pensado e 
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selecionado pela noosfera (educadores, autores, etc); e saber ensinado, que resulta do trabalho 

realizado em sala de aula pelo professor.  

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’ (BRITO MENEZES, 
2006, p. 73). 

Para que um saber seja considerado saber científico
5, segundo Chevallard (1991), é 

necessário que o pesquisador o comunique em publicações científicas acessíveis, isento da 

história relativa aos trabalhos realizados no interior dos laboratórios. Isto é, o pesquisador 

suprime todas as relações pessoais que ele teve com o objeto, assim como elimina todas as 

reflexões inúteis ou que não sejam interessantes (despersonaliza-o); suprime igualmente a 

história passada relativa ao saber que está sendo publicado, inclusive do problema inicial que 

lhe deu origem (descontextualiza-o e destemporaliza-o); introduz novos vocabulários sob a 

forma de definições compreensíveis apenas por leitores que possuem os conhecimentos 

indispensáveis para assimilá-los (contribui para o enriquecimento da linguagem e do 

vocabulário científico). 

A existência de um “savoir savant” supõe toda uma elaboração. Pode-se o 
considerá-lo como produto de uma atividade científica. Esta atividade 
científica é uma atividade humana, que, como tal, se inscreve em uma 
história pessoal, aquela do pesquisador. Ao longo de sua atividade, o 
pesquisador elabora conhecimentos, em que alguns lhe parecem 
suficientemente novos e interessantes para serem comunicados à 
comunidade científica. O pesquisador dá então a esses conhecimentos uma 
forma o mais geral possível, de acordo com as regras discursivas em curso 
na comunidade científica (BESSOT, 2003, p. 2) 

Quando um determinado saber científico passa a ser considerado como saber a 

ensinar, ele deve passar pelo controle social de aprendizagens, que define uma progressão no 

tempo sobre o que deve ser ensinado e quando ser ensinado, bem como verifica a 

conformidade do desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos de acordo com a progressão 

adotada. Durante sua trajetória, os saberes recebem outras denominações, tais como saber a 

ensinar ou saber escolar (HENRY, 1991 e CHEVALLARD, 1991), ao passarem por outras 

instituições intermediárias (diretrizes ou parâmetros curriculares, programas, livros, etc) 

formadas por elaboradores de políticas públicas e educacionais, pedagogos, educadores, 

autores de livros didáticos, professores, 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 
(BRITO MENEZES, 2006, p. 76). 

                                            
5 Chamaremos de saber científico a expressão “savoir savant” utilizada por CHEVALLARD. 
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As transformações por que passa um saber científico, no processo de transposição 

didática, até tornar-se um saber a ensinar, aumentam consideravelmente a distância entre 

esses diferentes tipos de saberes, implicando inclusive o risco de ocorrer uma desfiguração do 

saber.  

O saber que produz a transposição didática será, então, um saber exilado de 
suas origens, e separado de sua produção histórica na esfera do saber 
científico, legitimando-se, então, o saber ensinado como algo que não é de 
tempo algum nem de lugar algum, e não se legitimando mediante o recurso à 
autoridade de um produtor, qualquer que seja (CHEVALLARD, 1991, 
p.18). 

Bessot (2003) enfatiza que esse processo de transformação tem efeitos positivos e 

negativos. Os efeitos positivos desse trabalho dizem respeito ao fato de que “ele torna o saber 

público, portanto utilizável e verificável por qualquer pessoa, no mínimo pelos membros da 

comunidade científica”. Já os efeitos negativos desse trabalho dizem respeito ao fato de que 

“ele faz desaparecer, parcial ou totalmente, o contexto da descoberta, o que o torna 

misterioso, privado de sentido, isto é, desligado das questões iniciais às quais o saber é uma 

resposta” (BESSOT, 2003, p. 2). 

Essa maneira de apresentar os textos de ensino é também questionada por Brousseau 

(1986), ao afirmar que a forma como ocorre a transposição didática: 

“[...] apaga completamente a história de seus saberes, isto é, a sucessão das 
dificuldades e das questões que provocaram a aparição dos conceitos 
fundamentais, seu uso para colocar novos problemas, a instrução de técnicas 
e de questões nascidas dos progressos dos outros setores, a rejeição de certos 
pontos de vista tidos como falsos ou inadequado, e as inumeráveis querelas a 
seu respeito. Ela esconde o “verdadeiro” funcionamento da ciência, 
impossível de comunicar e de descrever facilmente do exterior, para colocar 
em evidência uma gênese fictícia. Para tornar mais fácil o ensino, ela isola 
certas noções e propriedades do tecido das atividades, nas quais elas tiveram 
sua origem, seu sentido, sua motivação e seu emprego. Ela os transpõe para 
o contexto escolar. Os epistemólogos chamam transposição didática esta 
operação. Ela tem sua utilidade, seus inconvenientes e seu papel, mesmo 
para a construção da ciência. Ela é inevitável, necessária e, em certo sentido, 
lamentável. Ela deve ser colocada sob vigilância”. (BROUSSEAU, 1986, p. 
46-47)  

É essa vigilância proposta por Brousseau (1986) o principal objetivo da teoria da 

transposição didática, isto é, analisar as transformações por que passa um saber científico 

desde o momento de sua produção, pela comunidade científica, até o momento em que ele é 

vivenciado pelos alunos em sala de aula como saber ensinado. 

Devido às exigências que pesam sobre o funcionamento do sistema de ensino, a teoria 

da transposição didática tem também outro objetivo importante, que é o de colocar em 



 30 

evidência os problemas da legitimação dos objetos de saberes ensinados e da aparição 

sistemática das decalagens entre um saber ensinado e as referências que o legitimam. 

2.1.1 Por que a transposição didática? 

A didática da matemática se interessa pelo jogo que se realiza entre o professor, o 

aluno e o saber matemático, designado de sistema didático. A noção de transposição didática 

surge da preocupação de Chevallard (1991) com o polo “saber”, isto é, da preocupação de 

encontrar respostas para questões, tais como: Qual a relação entre o saber ensinado e o saber 

científico? E qual a distância existente entre eles? 

Nesse sentido, o conceito de transposição didática permite estudar a transição do saber 

científico ao saber ensinado e, portanto, de perceber a distância que os separa. Para o didata 

da matemática, transposição didática “é uma ferramenta que permite ‘recapacitar’, tomar 

distância, interrogar as evidências, questionar as idéias simples, desprender-se da 

familiaridade enganosa de seu objeto de estudo, [...] o que permite exercer sua vigilância 

epistemológica” (CHEVALLARD, 1991, p. 16). 

Para Chevallard (1991), o sistema didático supõe que cada elemento (professor, aluno 

e saber) satisfaça certos requisitos didáticos específicos. O saber ensinado deve aparecer 

conforme o saber a ensinar. No entanto, ele não é o “efeito de nossas vontades”. 

Para que o ensino de um determinado objeto do saber seja possível, esse 
elemento deverá ter sofrido certas deformações, que o tornariam apto para 
ser ensinado. O saber tal como é ensinado, o saber ensinado, é 
necessariamente distinto do saber inicialmente designado como o saber que 
deve ser ensinado, o saber a ensinar (CHEVALLARD, 1991, p.16-17). 

O sistema didático é um sistema aberto cuja sobrevivência depende de sua 

compatibilização com o meio em que ele atua, isto é, ele deve responder às exigências que 

acompanham e justificam o projeto social em vigor. Uma das teses de Chevallard é que não se 

compreende o que ocorre no interior do sistema didático se não se leva em conta seu exterior. 

O entorno de um sistema didático está constituído inicialmente por um sistema de 

ensino, formado pelo “conjunto de sistemas didáticos” e pelo “conjunto diversificado de 

dispositivos estruturais”, que possibilitam o funcionamento didático. Esse sistema de ensino 

formado por especialistas é, por sua vez, contornado por uma sociedade complexa e laica. 

É nesse entorno, denominado de noosfera, que os representantes do sistema de ensino 

(secretários de educação, diretores de escolas, professores, etc) se encontram (direta ou 



 31 

indiretamente) com os representantes da sociedade (pais de alunos, políticos, etc) para pensar 

o funcionamento didático do sistema de ensino, isto é, é na noosfera que: 

[...] se encontram todos aqueles que, inclusive, ocupam os postos principais 
do funcionamento didático, se enfrentam com os problemas que surgem do 
encontro com a sociedade e suas exigências; é nele que se desenrolam os 
conflitos, que se concluem as negociações e que se amadurecem as soluções 
(CHEVALLARD, 1991, p.28).  

Para Chevallard (1991), no plano do saber, a existência do sistema de ensino está 

condicionada a duas exigências. Por um lado, o saber ensinado deve ser legitimado pela 

comunidade de cientistas para não ser desautorizado, isto é, ele deve estar vinculado ao saber 

científico. Por exemplo, no caso do saber matemático, ele deve ser legitimado pela 

comunidade de matemáticos. Por outro lado, ele deve ser suficientemente desconhecido dos 

saberes da maioria dos pais com baixa formação acadêmica e intelectual, isto é, ele não deve 

fazer parte dos saberes banais, vulgares, triviais e corriqueiros da sociedade. 

Porém, o saber ensinado pode envelhecer ou se desgastar com o tempo, tanto em 

relação ao saber científico (desgaste biológico) quanto em relação ao saber banalizado 

(desgaste moral). Com o passar do tempo, por exemplo, o saber ensinado pode entrar em 

desacordo com o desenvolvimento de saberes correspondentes, tanto em relação ao campo 

científico considerado, revelando-se falso ou desinteressante, quanto aos interesses da 

sociedade. 

“Nos dois casos, o desgaste do saber ensinado supõe como resultado a 
incompatibilização do sistema de ensino com o seu entorno. [...] Para 
restabelecer a compatibilização, se torna indispensável a instauração de uma 
corrente de saberes provenientes do saber científico. O saber ensinado se 
torna velho em relação à sociedade; um novo aporte reduz a distância com o 
saber científico, o dos especialistas; e o coloca distante dos pais. É nesse 
momento que se encontra a origem da transposição didática” (ibidem, p.31) 

O desgaste do saber ocorre, de um lado, quando o saber se torna velho em relação à 

sociedade e, por outro lado, quando a sociedade se torna velha (desgastada) em relação ao 

saber, isto é, quando o saber não serve mais aos alunos, que, por sua vez, não se esforçam 

para aprendê-lo. Esse conflito produz uma crise no sistema de ensino, acarretando problemas, 

como dificuldades de aprendizagem. Com “a falta de poder para mudar os alunos, torna-se 

necessário mudar o saber”, por meio de uma reforma dos programas, com vistas “a permitir 

que se responda de maneira satisfatória à crise do ensino...” (CHEVALLARD, 1991, p.37). 

De acordo com Chevallard (1991), é a noosfera que seleciona os elementos dos 

saberes científicos que serão submetidos ao trabalho externo e visível da transposição didática.  

O trabalho que a noosfera realiza para elaborar o novo texto do saber se 
consagra como uma estratégia de ataque às dificuldades de aprendizagem 
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[...], definem-se os princípios que o aluno deve respeitar e delimitam-se 
então, em um determinado momento, os erros que o professor poderá 
identificar e para os quais [...] disporá de técnicas de ataque direto; e os erros 
que deverá renunciar a elucidar... (CHEVALLARD, 1991, p.40-41). 

O trabalho da transposição didática interna só se realiza algum tempo após a 

introdução oficial dos novos elementos de saber no interior do sistema de ensino, a partir do 

momento em que os programas são preparados e adquirem força de lei6. 

Chevallard (1991) define “transposição didática stricto sensu”, como a transformação 

de um determinado conteúdo do saber em uma versão didática desse saber, e “transposição 

didática lato sensu”, como o estudo científico do processo de transformação de um objeto de 

saber em um objeto de ensino, passando por um objeto a ensinar. De uma maneira geral, 

pode-se definir transposição didática como “o trabalho que transforma um objeto do saber a 

ensinar em um objeto de ensino”.  

Um dos objetivos de nosso estudo consiste em caracterizar os elementos da 

transposição didática interna e externa que se realizam em torno do ensino de álgebra relativo 

à resolução algébrica de equações do 1º grau com uma incógnita. Para tanto, foram feitas 

análises de programas oficiais e de livros didáticos, além das análises de um trabalho 

experimental conduzido junto ao aluno. 

2.2 TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO 

A teoria antropológica do didático (TAD) pode ser considerada como um 

prolongamento da teoria da transposição didática, a partir da problemática ecológica, para 

levar em consideração as exigências advindas das inter-relações entre os objetos de ensino. 

A problemática ecológica se apresenta, de imediato, como um meio de questionar o 

real. O que existe, e por quê? Mas, também, o que não existe, e por quê? E o que poderá 

existir? Sob que condições? Inversamente, sendo dado um conjunto de condições, quais 

objetos foram conduzidos a viver? Ou, ao contrário, quais foram impedidos de viver nestas 

condições? (ARTAUD, 1997, apud BOSCH ; CHEVALLARD, 1999) 

Bosch e Chevallard (1999) consideram que a teoria da transposição didática situa o 

saber matemático dentro de um projeto de análise epistemológica do regime didático do saber, 

                                            
6 Na França, diferentemente do que ocorre no Brasil, os programas de ensino, após serem elaborados e 
sancionados, adquirem caráter obrigatório, isto é, todas as instituições escolares são obrigadas, por lei, a cumpri-
los rigorosamente.  
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cujo modelo de análise dos componentes tem ainda algumas limitações. Nesse sentido, eles 

afirmam que a teoria antropológica do didático, em particular, a noção de praxeologia, vem 

alargar o campo de análise decorrente da transposição didática, ao permitir abordar as 

limitações que se criam entre os diferentes objetos de saberes a ensinar no interior de 

determinada instituição. 

Chevallard descreve toda uma axiomática na construção da teoria antropológica do 

didático. Como no caso da teoria da transposição didática, apoia-se, também, nos conceitos 

primitivos de objetos, pessoas e instituições, bem como nos conceitos de relações pessoais de 

um indivíduo com um objeto e de relações institucionais de uma instituição com um objeto. 

O primeiro conceito primitivo da TAD é o de objeto. Um "objeto é toda entidade, 

material ou não, que existe para ao menos um indivíduo” (CHEVALLARD, 2003, p. 81). 

Assim, a partir desta definição, pode-se dizer que “tudo é objeto”, inclusive as instituições, os 

indivíduos e as posições que os indivíduos ocupam nas instituições. Assim, “todo produto 

intencional da atividade humana é um objeto” (ibidem, p. 81). 

O alargamento do quadro determinado pela necessidade de análise conduziu-
me a propor uma teorização em que todo objeto possa aparecer: a função 
logarítmica é, certamente, um objeto (matemático), mas há também o objeto 
“escola”, o objeto “professor”, o objeto “aprender”, o objeto “saber”, o 
objeto “dor de dente”, o objeto “fazer pipi”, etc. Assim, passa-se de uma 
máquina a pensar um universo didático restrito a um conjunto de máquinas 
de alcance mais amplo, apto, em princípio, a nos permitir situar a didática no 
seio da antropologia (CHEVALLARD, 1998, p.91). 

A relação pessoal de um indivíduo X com um objeto O, outro conceito primitivo da 

TAD, é definida como o conjunto formado por todas as interações que X pode ter com o 

objeto O, indicadas por R(X, O). Assim, pode-se dizer que um objeto O existe para um 

indivíduo X se a relação pessoal de X com O é não vazia, ou seja, se R(X, O) ≠ Ø. Assim, 

segundo Chevallard, R(X, O) indica com exatidão a maneira como um indivíduo X conhece 

um objeto O. 

O conhecimento - e o saber como certa forma de organização de 
conhecimentos - entra então em cena com a noção de relação: um objeto 
existe se existe uma relação com este objeto, ou seja, se um indivíduo ou 
uma instituição o "(re)conhece" como objeto. Dados um objeto (por 
exemplo, um objeto de saber) e uma instituição, a noção de relação reenvia 
às práticas sociais que se realizam na instituição e que põem em jogo o 
objeto em questão, ou seja, "o que se faz na instituição com este objeto". 
Conhecer um objeto é ter o que fazer com este objeto (BOSCH e 
CHEVALLARD, 1999, p. 80). 

Dessa forma, diz-se que um indivíduo X conhece um objeto O a partir do momento em 

que esse objeto passa a existir para esse indivíduo, isto é, conhecer um objeto O significa ter 
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uma relação pessoal com ele. E mais, o objeto O somente existe para a pessoa que o conhece. 

O conjunto dos pares formados pelos objetos O (conhecidos de X) e por suas relações 

pessoais R(X,O) é definido por Chevallard (2003) como o universo cognitivo de X, assim 

designado: U(X) = {O, R(X,O)}. 

O conceito de pessoa, outro conceito da TAD, é definido como o par formado por um 

indivíduo X e pelo sistema de suas relações pessoais com os objetos O, designadas por R(X, 

O), em determinados momentos da história de X. Nessa definição de pessoa, proposta por 

chevallard, não se deve fazer a alusão popular a que “todo indivíduo é uma pessoa”. Para ele, 

a pessoa muda com o passar do tempo, dependendo da mudança e da evolução de suas 

relações pessoais com os objetos, mas o indivíduo permanece invariante.  

Bem entendido, no curso do tempo, o sistema das relações pessoais de X 
(indivíduo) evolui: objetos que não existem para ele passam a existir; outros 
deixam de existir; para outros, enfim, a relação pessoal de X muda. Nesta 
evolução, o invariante é o indivíduo; o que muda é pessoa (CHEVALLARD, 
2003, p. 82). 

O conceito de Instituição, outro conceito primitivo da TAD, é definido como “um 

dispositivo social ‘total’ que certamente pode ter apenas uma extensão muito reduzida no 

espaço social, mas que permite – e impõe – a seus sujeitos
7 [...] maneiras próprias de fazer e 

de pensar”. Por exemplo, a sala de aula e o estabelecimento escolar são instituições do 

sistema educativo, que, por sua vez, é também uma instituição. 

Chevallard considera que, a partir do momento em que um indivíduo X passa a ocupar 

determinadas posições nas instituições, ele torna-se sujeito dessas instituições, isto é, sujeito 

ativo que contribui para a vida das instituições pelo fato de se sujeitar a elas. 

Desde o nascimento, todo indivíduo se sujeita a - quer dizer, é ao mesmo 
tempo submisso e sustentado por – múltiplas instituições, tais como sua 
família, da qual ele se torna sujeito. Em particular, a criança se sujeita de 
imediato a esta instituição que é a linguagem, e mais precisamente a esta 
língua, mesmo que ela não fale ainda: ela não pode escapar e, ao mesmo 
tempo, é ela que lhe permitirá falar, que lhe dará seu “poder” linguístico. De 
uma maneira geral, é por suas sujeições, pelo fato de que ele é o sujeito de 
uma multiplicidade de instituições, que o indivíduo X se constitui numa 
pessoa. (CHEVALLARD, 2003, p. 82) 

Dessa forma, de acordo com Chevallard, a pessoa é a resultante de sujeições da grande 

quantidade de instituições, das quais, ao longo dos anos, o indivíduo tornou-se sujeito. Essas 

instituições foram, pouco a pouco, construindo a sua "personalidade" e inspirando as suas 

maneiras de ser e as suas maneiras de ver as suas relações pessoais. 

                                            
7 Vindo ocupar essas posições, os indivíduos tornam-se os sujeitos das instituições, isto é, sujeitos ativos que 
contribuem para a existência das instituições, em particular, pelo fato de se submeterem a elas. 
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Em muitos casos, no entanto, as subordinações às quais um indivíduo X se 
submete na instituição de formação tendem a lhe impor relações que, em 
curto prazo, entram em conflito com as suas próprias relações pessoais. A 
pessoa emerge do abismo provocado por suas submissões passadas e 
presentes, sem nunca se reduzir a qualquer delas, mesmo se alguma delas 
aparece de forma dominante em um determinado tipo de situação. Seria um 
grande erro crer que um aluno, por exemplo, é ou deveria ser o sujeito dócil 
de uma disciplina (francês, matemática, inglês, ciências econômicas e 
sociais, etc). Outras subjugações, exógenas, anteriores, talvez serão vividas 
por ele como mais vitais, ou simplesmente com melhores garantias da 
integridade e do desenvolvimento de sua pessoa, enquanto as subjugações 
impostas pela formação escolar serão sentidas (pontual ou globalmente) 
como uma ameaça à sua integridade pessoal - coisa particularmente sensível 
em meio popular (CHEVALLARD, 2003, p. 89). 

Da mesma maneira que existe o conceito de relação pessoal de um indivíduo X com 

um objeto O, Chevallard (2003) introduz também o conceito de relação institucional de uma 

instituição I com um objeto O, designada por RI(O). Igualmente ao que acontece para um 

indivíduo X, pode-se dizer que um objeto O existe para uma instituição I, isto é, I conhece O 

quando RI(O) ≠ Ø. Nesse caso, diz-se que O é um objeto institucional. 

De acordo com Chevallard (2003), uma relação institucional com um objeto O é 

considerada ideal quando ela se assemelha à relação pessoal dos “bons sujeitos” de I, isto é, 

quando ),()( OXRORI ≅ . Nesse caso, dizemos que existe uma conformidade entre a relação 

pessoal de X e a relação institucional de I. 

De maneira geral, Chevallard (2003) afirma que, a partir do momento em que um 

indivíduo X torna-se sujeito de uma instituição I, um objeto O existente em I vai existir 

também para X sob a exigência da relação institucional RI(O). Em outros termos, a relação 

pessoal R(X,O) vai se construir, ou vai mudar, sob a exigência de RI(O). É nesse sentido que 

Chevallard  define aprendizagem. Para ele, há aprendizagem a partir do momento em que a 

relação pessoal R(X,O), de um indivíduo X com um objeto O, se modifica. 

Além disso, um mesmo objeto O pode existir em diferentes instituições e, portanto, ser 

objeto de diferentes relações institucionais RI(O), RI’(O), RI’’(O), etc. E mais, um objeto O 

pode se desenvolver diferentemente em instituições diferentes, bem como mudar (evoluir, 

envelhecer ou desaparecer) ao longo do tempo em uma determinada instituição. 

Chevallard (1992) considera que a relatividade institucional do conhecimento é 

marcada pela inexistência de uma “boa relação universal”, ao lado das inúmeras maneiras de 

conhecer um determinado objeto O. No entanto, ele observa que geralmente um avaliador Y, 

dos conhecimentos de um indivíduo X em relação a um objeto O, só consegue examinar a 

conformidade da relação pessoal R(X,O) com a relação institucional RI(O). Essa referência 
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exclusiva a uma relação institucional dominante pode esconder a existência de outras 

maneiras de conhecimento do objeto O, contribuindo para o empobrecimento da realidade 

cognitiva e correndo o risco de cair em erro. 

No momento em que o exame da relação pessoal de um indivíduo X com um objeto O conduz 

a um veredicto de não conformidade, X pode experimentar o sentimento desagradável de ser a vítima 

de uma arbitrariedade institucional caracterizada: porque R(X,O) foi encontrada não conforme, ou 

pouco conforme, a uma certa relação institucional RI(,O), decide-se, em I, que X “não conhece”, ou 

“conhece mal”, o objeto O” (CHEVALLARD, 1992). 

A compreensão da aprendizagem pessoal está relacionada à compreensão das 

aprendizagens institucionais; não se podem compreender os fracassos das aprendizagens 

pessoais sem levar em consideração as recusas de conhecer de certas instituições, cujas 

pessoas em fracasso são seus sujeitos (CHEVALLARD, 1992). Nesse sentido, a Teoria 

Antropológica do Didático, por meio da noção de praxeologia, possibilita a compreensão 

desses fenômenos. 

Chevallard (1998) afirma que a TAD foi inicialmente construída como uma teoria cujo 

objetivo consiste em controlar os problemas da difusão de conhecimentos e de saberes 

quaisquer, compreendidos em suas especificidades, logo de conhecimentos matemáticos 

também. 

O ponto crucial a este respeito, cujas implicações, todas, nós descobrimos 
pouco a pouco, é que a TAD situa a atividade matemática, e 
consequentemente a atividade de estudo em matemática, no conjunto das 
atividades humanas e das instituições sociais. [...] falar validamente de 
didática da matemática, por exemplo, supõe se falar de certos objetos 
distintos – a matemática, de início, e, em seguida, solidariamente, os alunos, 
os professores, os livros, etc. (CHEVALLARD, 1998, p.91). 

Para Chevallard, o saber matemático é, por conseguinte, fruto da ação humana 

institucional, isto é, é algo que é produzido, utilizado, ensinado ou, mais geralmente, 

transposto em instituições, o que torna necessária a elaboração de um método de análise que 

permita a descrição e o estudo das condições de realização das práticas institucionais. 

Uma parte da teorização da TAD consiste do desenvolvimento da noção de 

organização praxeológica ou praxeologia que, de acordo com Chevallard, acrescenta, às 

noções acima descritas, as noções de (tipo de) tarefa, técnica, tecnologia e teoria. Para ele, tais 

noções vão permitir “modelizar” as práticas sociais em geral e, em particular, as atividades 

matemáticas. Para tanto, ele parte do postulado segundo o qual “toda prática institucional 

pode ser analisada, de diferentes pontos de vista e de diferentes formas, por um sistema de 

tarefas relativamente bem circunscritas” (CHEVALLARD, 1999, p. 81).  
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2.2.1 A noção de praxeologia ou organização praxeológica 

A noção de praxeologia constitui-se em torno de tipos de tarefas
8 (T) a serem 

cumpridas por meio de pelo menos certa maneira de executá-las, chamada técnica (τ), que, 

por sua vez, é explicada e legitimada por elementos tecnológicos (θ), justificados e 

esclarecidos por uma teoria (Θ). A praxeologia [T, τ, θ, Θ] formada por esses quatro 

componentes articula um bloco prático-técnico [T, τ,], designando o saber-fazer
9, que 

consiste da associação entre certo tipo de tarefa e uma determinada técnica, e um bloco 

tecnológico-teórico [θ, Θ], designando o saber
10, resultado da articulação entre a tecnologia e 

a teoria. 

Chevallard (1998) considera que a existência de um tipo de tarefa matemática em um 

sistema de ensino está condicionada à existência de, no mínimo, uma técnica de estudo desse 

tipo de tarefa e uma tecnologia relativa a esta técnica, mesmo que a teoria que justifique essa 

tecnologia seja negligenciada. 

Os tipos de tarefas (T), que se situam em acordo com o princípio antropológico, 

supõem a existência de objetos bem precisos e que não são obtidos diretamente da natureza: 

eles são “artefatos, obras, construtos institucionais, como, por exemplo, uma sala de aula, 

cuja reconstrução é inteiramente um problema, que é o objeto da didática” (CHEVALLARD, 

1998). 

Uma técnica τ é uma maneira de fazer ou de realizar as tarefas t ∈ T. Segundo 

Chevallard, “uma praxeologia relativa a um tipo de tarefa T necessita, em principio, de uma 

técnica τ relativa a T”. No entanto, ele afirma que uma determinada técnica τ pode não ser 

suficiente para realizar todas as tarefas t ∈ T; ela pode funcionar para uma parte P(τ) das 

tarefas T e fracassar para T\P(τ). Isso significa que em uma praxeologia pode existir uma 

técnica superior a outras técnicas, ao menos no que concerne à realização de certo número de 

tarefas de T. 

Ainda com relação à técnica utilizada para realizar uma determinada tarefa, 

Chevallard (1998) faz outras observações importantes. Uma delas diz respeito ao fato de que 

uma técnica não é necessariamente de natureza algorítmica ou quase algorítmica (isso 

acontece apenas em alguns casos), mas existe uma tendência mais ou menos geral de 

“algoritmização”. Outra observação é ligada ao uso de técnicas em instituições. Segundo esse 

                                            
8 Type de tâches 
9 Savoir-faire 
10 Savoir 
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autor, “em uma determinada instituição I, existe em geral uma única técnica ou apenas um 

pequeno número de técnicas institucionalmente reconhecidas”, excluindo-se assim possíveis 

técnicas alternativas que possam existir em outras instituições. 

Tal exclusão é correlativa, em autores de I, de uma ilusão de “naturalizar” as 
técnicas institucionais em I ― fazer assim, é natural... ―, em contraste com 
o conjunto de possíveis técnicas alternativas, que os sujeitos de I ignoram, 
ou, se são confrontados, os olharão como artificiais, e (portanto) 
“contestáveis”, “inaceitáveis”, etc (CHEVALLARD, 1998, p. 93). 

A tecnologia (θ) é definida inicialmente como um discurso racional sobre uma técnica 

τ, cujo primeiro objetivo consiste em justificá-la “racionalmente”, isto é, em assegurar que a 

técnica permita que se cumpra bem a tarefa do tipo T. Em matemática, tradicionalmente, a 

justificação de uma técnica é realizada por meio de demonstração. O segundo objetivo da 

tecnologia consiste em explicar, tornar inteligível e esclarecer uma técnica τ, isto é, “em expor 

por que ela funciona bem”. Além disso, a tecnologia tem também a função de produzir novas 

técnicas, mais eficientes e adaptadas à realização de uma determinada tarefa. 

No que concerne à tecnologia, Chevallard (1998) faz ainda as seguintes considerações: 

[...] em uma instituição I, qualquer que seja o tipo de tarefa T, a técnica τ 
relativa a T é sempre acompanhada de, ao menos, um embrião ou, mais 
frequentemente, de um vestígio de tecnologia θ. Em numerosos casos, certos 
elementos tecnológicos estão integrados na técnica. Além disso, o fato de 
existir em I, em princípio, somente uma técnica canônica, reconhecida e 
empregada, confere a esta técnica uma virtude “autotecnológica”: fazer 
assim não necessita [...] de justificativa, porque esta é a boa maneira de fazer 
em I (ibidem, p.93-94). 

A teoria (Θ) tem como objetivo justificar e esclarecer a tecnologia, bem como tornar 

inteligível o discurso tecnológico. “Passa-se então a um nível superior de justificação-

explicação-produção, [...] retomando com relação à tecnologia o papel que esta tem em 

relação à técnica”. Chevallard adverte, no entanto, que geralmente essa capacidade de 

justificar e de explicar da teoria é quase sempre obscurecida pela forma abstrata como os 

enunciados teóricos são apresentados frequentemente. 

Chevallard destaca que uma praxeologia pode ser classificada em uma das quatro 

categorias descritas a seguir: Praxeologia pontual [T, τ, θ, Θ], quando é realizada em torno de 

um determinado (único) tipo de tarefa T; Praxeologia local [Ti, τi, θ, Θ], quando é associada a 

uma determinada tecnologia θ; Praxeologia regional [Tij, τij, θj, Θ], quando é desenvolvida 

em torno de uma única teoria Θ; Praxeologia global [Tijk, τijk, θjk, Θk], quando resulta da 

agregação de várias organizações regionais correspondendo a várias teorias Θk. 

A passagem de uma praxeologia pontual [T, τ, θ, Θ] a uma praxeologia local 
[Ti, τi, θ, Θ] põe em evidência a tecnologia θ, da mesma maneira que a 
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passagem posterior a uma praxeologia regional [Tij, τij, θj, Θ] colocará em 
primeiro plano a teoria Θ (ibidem, p.95-96). 

Chevallard (1998) afirma que a noção de praxeologia, tal como foi definida acima, 

“aparece dessa forma como uma noção genérica”, tornando-se necessário seu aprofundamento 

por meio de estudos empíricos e da análise dos dados recolhidos. Para esse autor, mesmo uma 

organização praxeológica pontual quase sempre não está totalmente em conformidade com a 

forma como ela é definida acima. Por exemplo, o tipo de tarefa em torno do qual foi 

constituída uma praxeologia pode não estar bem identificado, a técnica associada a esse tipo 

de tarefa pode se revelar impraticável ou, ainda, a tecnologia pode não estar explicitada, entre 

outras coisas. 

2.2.2 Reflexões sobre a noção de praxeologia 

Chevallard (1998) considera que não existe um mundo institucional ideal no qual as 

atividades humanas sejam regidas por praxeologias bem adaptadas que permitam realizar 

todas as tarefas desejadas de uma maneira eficaz, segura e inteligente. As praxeologias 

envelhecem, na medida em que seus componentes (tipos de tarefas, técnicas, tecnologias ou 

teorias) perdem seus créditos ou tornam-se opacos, dando origem à constituição de novas 

praxeologias, necessárias ao melhor funcionamento de uma determinada instituição, em 

decorrência dos novos tipos de tarefas (tipos de problemas) que se apresentam a essa 

instituição. A título de exemplo, ele afirma que: 

A reforma das “matemáticas modernas”, nos anos 1970, expulsou vários 
elementos teóricos e tecnológicos “clássicos” tidos como obsoletos, como a 
teoria das razões e proporções... (CHEVALLARD, 1998, p.96). 

Em geral, a necessidade de (re)produção de uma praxeologia pontual [T, τ, θ, Θ] tem 

origem no (re)estudo das técnicas que permitem cumprir as tarefas t∈T, isto é, no estudo de 

questões do tipo:Como cumprir as tarefas do tipo T? Como cumprir melhor uma tarefa do 

tipo T?  

Para Chevallard (1998), o estudo de um tema matemático pode ser realizado por meio 

da descrição e análise dos seguintes objetos relativos às práticas dos professores: 1) a 

realidade matemática que se observa em uma sala de aula onde se estuda o tema; 2) a 

maneira como se pode construir essa realidade matemática, isto é, a maneira como se pode 

realizar o estudo do tema. O primeiro objeto descrito acima – “a realidade matemática que...” 

– é definido por ele como uma praxeologia matemática, também chamada de organização 
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matemática, enquanto o segundo objeto descrito – “a maneira como...” – é denominado 

praxeologia didática, também chamada por ele de organização didática. 

O trabalho de estudo a realizar concerne principalmente aos dois seguintes 
subtipos de tarefas: descrever e analisar a organização matemática que pode 
se construir em uma sala de aula de matemática onde se estuda o tema; 
descrever e analisar a organização didática que pode ser colocada em prática 
em uma sala de aula de matemática onde se estuda o tema. 
(CHEVALLARD, 1998, p.98). 

Chevallard (1998) enfatiza que a problemática proposta pela TAD fornece resposta 

aos seguintes problemas: 

• Caracterizar as praxeologias matemáticas e as praxeologias didáticas existentes nas 

instituições escolares e analisar suas condições de existência e de evolução. 

• Analisar as determinações recíprocas entre praxeologias matemáticas e praxeologias 

didáticas, em particular, as exigências que se impõem na emergência e evolução das 

praxeologias matemáticas postas em evidência pelas diferentes praxeologias didáticas 

possíveis, assim como as exigências dos componentes das praxeologias didáticas que 

impõem as praxeologias matemáticas correspondentes. 

Um dos objetivos de nosso estudo consiste em determinar e caracterizar as 

praxeologias matemáticas propostas em programas oficiais de ensino da França e do Brasil, 

assim como as praxeologias matemáticas e didáticas existentes em livros didáticos desses dois 

países acerca do ensino de resolução algébrica de equações do 1º grau com uma variável.  

2.2.3 Praxeologia matemática 

A praxeologia matemática é uma praxeologia relativa às atividades matemáticas. 

Logo, ela é construída em torno de tipos de tarefas (T) matemáticas realizadas, de técnicas (τ) 

matemáticas explicadas, de tecnologias (θ) justificadas e de teorias (Θ), que são, em tese, os 

objetos matemáticos a serem estudados ou construídos. 

Tal organização não é senão uma organização praxeológica de natureza 
matemática: ela se constitui em torno de um ou de vários tipos de tarefas 
matemáticas, mais ou menos bem identificadas, que demandam a criação de 
técnicas matemáticas mais ou menos adaptadas, e mais ou menos justificadas 
por tecnologias matemáticas mais ou menos sólidas, que são desenvolvidas 
no quadro de uma teoria mais ou menos explícita (CHEVALLARD, 1997, p. 
35). 

Chevallard (ibidem) observa que o primeiro trabalho de um professor ou pesquisador 

consiste em determinar e caracterizar as praxeologias matemáticas a serem estudadas, a partir 

das análises de documentos oficiais existentes, tais como os programas e livros escolares; isto 
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é, descrevendo e analisando de maneira precisa os conteúdos matemáticos, os tipos de tarefas 

matemáticas que eles contêm e o grau de desenvolvimento atribuído aos demais componentes, 

a saber: a técnica, a tecnologia e a teoria. Para isso, o professor ou pesquisador deve se 

colocar (e tentar responder) questões, tais como: 

• Os tipos de tarefas são claros e bem identificados? Eles são representativos? Eles 

são pertinentes em relação às necessidades matemáticas? As razões de ser desses 

tipos de tarefas estão bem explicitadas? 

• As técnicas propostas são efetivamente elaboradas? Elas são fáceis de utilizar? Seu 

campo de ação é abrangente? Elas são suficientemente inteligíveis? Elas poderão 

evoluir? 

• O enunciado do problema é bem colocado? Ele é considerado como evidente, 

natural ou bem conhecido? As formas tecnológicas de justificação utilizadas são 

próximas das formas-padrão em matemática? Elas são adaptadas às suas condições 

de utilização? Os resultados tecnológicos disponibilizados são efetiva e 

otimamente explorados? 

• Os elementos teóricos são explicitados? O que eles permitem esclarecer? O que 

eles permitem justificar? 

O outro trabalho importante da atividade do professor (ou pesquisador) consiste em 

dirigir o estudo (ou avaliação) de uma determinada praxeologia matemática, isto é, em 

conduzir (analisar) a reconstrução ou transposição da praxeologia matemática colocada em 

jogo no interior da sala de aula. 

Chevallard (1997) adverte que, qualquer que seja o caminho utilizado para a 

reconstrução ou transposição de uma determinada praxeologia matemática, alguns tipos de 

situações estão necessariamente presentes, isto é, haverá certos momentos em que alguns 

gestos didáticos deverão ser realizados. O conjunto formado por esses momentos didáticos é 

definido, por ele, como praxeologia didática ou organização didática. 

2.2.4 Praxeologia didática 

Como já foi visto anteriormente, a noção de praxeologia matemática surge da 

necessidade de realizar ou resolver uma tarefa matemática bem definida. Por outro lado, uma 

praxeologia didática é uma organização praxeológica de natureza didática que surge da 

necessidade de estudar não mais questões que pedem para realizar determinado tipo de tarefa, 
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como, por exemplo, resolver uma equação do 1º grau, mas estudar questões que pedem para 

saber, por exemplo, como realizar o ensino de resolução de equações do 1º grau com uma 

incógnita. Passa-se, então, da necessidade de realizar uma tarefa t∈T à necessidade de 

elaborar uma praxeologia relativa às tarefas do tipo T (CHEVALLARD, 1998). 

A praxeologia didática tem como objetivo permitir a existência de uma praxeologia 

matemática relativa a um determinado saber, isto é, ela permite a (re)construção ou 

transposição de uma determinada praxeologia matemática. Dessa forma, ela articula-se 

também em torno de (sub)tipos de tarefas, de técnicas, de tecnologias e de teorias. Mas como 

descrever tal organização? 

Chevallard (ibidem) distingue seis momentos didáticos que permitem construir uma 

grade que possibilita analisar as praxeologias didáticas: momento do primeiro encontro com 

a praxeologia matemática estudada; momento de exploração do tipo de tarefa e de 

elaboração de técnicas; momento de constituição do ambiente tecnológico e teórico; 

momento de institucionalização; momento do trabalho da técnica; e momento de avaliação. 

Chevallard (ibidem) explica que a (re)construção de uma determinada praxeologia 

matemática não se realiza de maneira única, na medida em que os momentos didáticos podem 

se realizar de diferentes maneiras em uma determinada praxeologia didática e numa ordem 

arbitrária, isso porque eles são, primeiramente, uma realidade funcional de estudo antes de 

serem uma realidade temporal. 

O momento do primeiro encontro com uma praxeologia matemática a ser estudada se 

produz de diversas maneiras, de acordo com o ponto de vista do organizador do estudo. Mas 

um modo inevitável consiste em encontrar ou reencontrar o objeto de estudo por meio de tipos 

de tarefas constitutivas desse objeto, exceto se desejarmos permanecer na superfície da obra a 

ser estudada. 

De acordo com Chevallard (ibidem), esse primeiro encontro com a organização 

matemática pode ocorrer desde um anúncio do professor (amanhã nós estudaremos o cosseno 

de um ângulo) até um outro extremo, em que o verdadeiro primeiro encontro passa quase 

inteiramente despercebido porque o objeto encontrado vive em estreita ligação com o objeto 

verdadeiro do encontro. 

Chevallard destaca duas grandes formas possíveis de produzir o primeiro encontro 

com a organização matemática, cujas múltiplas combinações, em suas variantes, esgotam os 

espaços possíveis: um encontro cultural-mimético ou um encontro por meio de criações de 

situações fundamentais. 
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Na problemática cultural-mimética, a praxeologia matemática estudada aparece para o 

aluno, de maneira mais ou menos explícita, como resumo de certas práticas existentes no 

mundo. Nesse caso, o aluno tem com o objeto de estudo apenas relações fictícias, seguidas de 

pequenos momentos de adaptação por meio de manipulação efetiva dos objetos da 

organização matemática em jogo. 

Na versão mais exigente, o encontro cultural-mimético conduz em princípio 
a procurar e a explicitar – sob o modo discursivo – as razões de ser da 
organização matemática, isto é, os motivos pelos quais ela foi construída, ou 
ainda pelos quais ela continua a viver na cultura matemática contemporânea. 
(CHEVALLARD, 1998, p. 110) 

Por meio de criações de situações fundamentais, a praxeologia matemática a ser 

estudada aparece aos olhos do aluno (ator principal) como resposta a uma ou mais questões 

específicas desse sistema de situações, criadas de um real peculiar, que afasta toda referência 

do objeto de estudo de um mundo real preexistente. 

O segundo momento didático é momento de exploração do tipo de tarefa e de 

elaboração de uma técnica. Chevallard (ibidem) considera que o estudo de um problema 

particular não deve ter como único objetivo sua resolução, mas ser um meio para que se 

constitua uma determinada técnica de resolução. Para ele, “a elaboração da técnica está no 

coração da atividade matemática”. 

Assim se amarra uma dialética fundamental: estudar os problemas é um 
meio que permite criar e pôr em evidência uma técnica relativa aos 
problemas do mesmo tipo, técnica que será em seguida o meio de resolver de 
maneira quase automática os problemas desse tipo (ibidem, p.111). 

O terceiro momento didático é o momento da constituição do ambiente tecnológico-

teórico. Chevallard (ibidem) considera que esse momento está diretamente relacionado com 

cada um dos outros momentos anteriores, na medida em que a técnica que permite realizar um 

certo tipo de tarefa é constituída em estreita relação com o ambiente tecnológico-teórico. Por 

vezes, dependendo da concepção do professor ou autor de livro didático, o bloco tecnológico-

teórico aparece como primeira etapa de estudo. Quando isso acontece, o estudo dos tipos de 

problemas aparece, então, como uma sequência de aplicações desse ambiente tecnológico-

teórico. 

O quarto momento didático é o momento de institucionalização, cujo objetivo consiste 

em precisar a organização matemática visada, isto é, explicitar e oficializar quais são os 

objetos que passarão a constituir definitivamente essa organização matemática. 

O momento de institucionalização é, de início, aquele que, na construção 
“bruta”, emergiu do estudo. Pouco a pouco, vai ser separado, por um 
movimento que engaja o futuro, o “matematicamente necessário”, que será 
conservado, e o “matematicamente contingente”, que, logo, será esquecido. 
Neste submomento de oficialização, uma praxeologia matemática é 
doravante cortada da história singular que lhe trouxe a existência, fazendo 
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sua entrada na cultura da institucionalização que alojou a gênese. É 
necessário que esta entrada na cultura determine completamente o futuro 
institucional da praxeologia matemática assim oficializada. Num segundo 
submomento, aquele da institucionalização stricto sensu, os objetos e 
relações oficiais, ingredientes declarados da organização em construção, vão 
ser ativados em graus diversos e, por isso, vão ‘trabalhar’. (CHEVALLARD, 
1998, p.112) 

O quinto momento didático é o momento do trabalho da técnica, cujo objetivo 

consiste em pôr à prova e dominar a técnica elaborada para realizar os tipos de tarefas 

determinados no estudo. Outro objetivo deste momento consiste em melhorar a técnica 

trabalhada, tornando-a mais econômica e eficiente. 

O sexto momento didático, o da avaliação, articula-se como o momento da 

institucionalização, na medida em que proporciona uma reflexão na qual se examina o que 

vale e o que foi aprendido de fato, com a organização matemática construída e 

institucionalizada. Este é um momento de interrogar se tal ou qual pessoa domina a técnica de 

realização de determinado tipo de tarefa, mas, também, de se interrogar sobre a própria 

técnica, visando identificar se ela é potente, eficiente, manipulável, segura, robusta, etc. 

Os seis momentos de estudos aqui delineados não somente constituem uma grade para 

o professor ou pesquisador analisar os processos didáticos, conforme foi mencionado 

anteriormente, mas também contribuem, segundo Chevallard (ibidem), para que se possa 

refletir sobre o problema da realização dos diferentes momentos de estudo. A resposta a este 

problema pode ser obtida a partir das reflexões realizadas sobre, por exemplo, as seguintes 

questões: Como realizar concretamente o primeiro encontro com tal organização matemática? 

Com que tipo de tarefa? Como conduzir o estudo exploratório de um tipo de tarefa? Como 

conduzir bem a institucionalização?  

2.2.5 Avaliação de uma organização matemática 

De acordo com Chevallard (1998), a avaliação constitui um gesto fundamental na vida 

de qualquer instituição, cujas práticas devem ser controladas, mesmo que esse ato 

frequentemente pareça saturado. No entanto, ele afirma que a atividade de avaliação é sempre 

e necessariamente relativa. Isso porque o valor reconhecido a um objeto, pelo processo de 

avaliação, sempre se refere a um determinado uso social, isto é, avalia-se sempre de certo 

ponto de vista.  

É a partir dessa perspectiva que Chevallard (ibidem) situa o problema específico da 

avaliação a priori de uma determinada organização matemática ou organização didática 

associada a um determinado tema matemático previamente observado na literatura 
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(programas, livros didáticos, etc), mais especificamente da avaliação dos tipos de tarefa, das 

técnicas, das tecnologias e das teorias associadas.  

Para esse autor, a avaliação dos tipos de tarefas precisa “se apoiar sobre critérios 

explícitos cuja análise prévia deverá permitir dizer em que medida eles são satisfeitos pela 

organização matemática a avaliar” (CHEVALLARD, 1998, p. 115). Nesse sentido, ele 

nomeia alguns critérios a serem considerados pelo avaliador, colocados na forma de questões 

precisas que permitam identificar, por exemplo, se os tipos de tarefas são: bem identificados; 

representativos tanto em quantidade como em qualidade; acompanhados de explicações de 

sua importância ou razão de ser; pertinentes ao olhar das necessidades matemáticas dos 

alunos (ibidem, p. 115). 

A avaliação das técnicas deverá, igualmente, apoiar-se sobre critérios semelhantes, por 

meio de questões precisas que permitam identificar, por exemplo, se as técnicas adotadas para 

realizar determinado tipo de tarefa T são: efetivamente elaboradas ou apenas esboçadas; 

fáceis de utilizar; confiáveis e aceitáveis nas condições em que elas são empregadas; 

amplamente empregadas em diferentes tipos de tarefa T; possíveis de evoluir de maneira 

conveniente (ibidem, p. 115). Assim, por exemplo, Chevallard afirma que uma técnica pode 

ser bem elaborada e confiável, mas pode ser insuficientemente trabalhada ao ser colocada em 

funcionamento, de modo a limitar seu alcance e obscurecer sua inteligibilidade. Mas, 

também, ela pode ser insuficientemente confiável (ibidem, p. 115-116). 

A avaliação do bloco técnico-teórico pode ser realizada por meio de questões que 

possibilitem, por exemplo, verificar se: esses elementos são explicitados ou não; os 

enunciados desses elementos são bem colocados e justificados; as formas de justificação são 

próximas às formas canônicas ou são adaptadas às suas condições de utilização e o que 

permitem justificar; são adotadas formas de justificações explicativas, dedutivas, etc; os 

resultados do bloco tecnológico-teórico disponibilizados são efetiva e otimamente explorados 

etc. 

A questão da avaliação de uma organização didática constitui um ponto de 

convergência do conjunto de estudos em didática da matemática ao mesmo tempo que ela é, 

de maneira explícita ou implícita, um dos motores mais potentes do progresso das pesquisas 

didáticas. 

De acordo com o exposto neste capítulo, de acordo com Chevallard (ibidem), para 

cada objeto O de uma determinada instituição I existe uma relação institucional de I com esse 

objeto O. Considerando as “equações de 1º grau com uma incógnita” um objeto da 

matemática presente no Ensino Fundamental das instituições França e Brasil, um dos 
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objetivos de nosso estudo consiste em determinar e caracterizar as relações institucionais 

RF(O) e RB(O) dessas duas instituições, bem como as relações pessoais R(XF,O) e R(XB,O) 

dos alunos dessas duas instituições com esse objeto O. Uma maneira de determinar as 

relações institucionais consiste em determinar as praxeologias matemáticas existentes nos 

documentos oficiais das duas instituições em torno do ensino de álgebra sobre o ensino de 

equações do 1º grau com uma incógnita, bem como as praxeologias matemáticas e didáticas 

existentes em livros didáticos desses dois países. 

  



 

CAPÍTULO 3 

REFLEXÕES SOBRE A ÁLGEBRA ESCOLAR E  
MODELIZAÇÃO A PRIORI 



 

3 REFLEXÕES SOBRE A ÁLGEBRA ESCOLAR E MODELIZAÇÃO A 

PRIORI 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma modelização a priori das praxeologias 

pontuais que se podem construir em torno do tipo de tarefa “resolver algebricamente equações 

do 1º grau com uma incógnita”. Para tanto, num primeiro momento, procuraremos situar a 

álgebra dentro de um contexto histórico e conceitual, visando identificar os elementos que 

entram em jogo na conceituação desse objeto do saber. Em seguida, procuraremos 

caracterizar as variáveis que entram em jogo no momento de conceituar, produzir ou resolver 

equações do 1º grau, tomando como referência tanto o ponto de vista científico quanto o do 

ensino. No terceiro momento, tomando como referência a Teoria Antropológica do Didático 

(TAD), mais precisamente, a noção de praxeologia matemática e os elementos identificados 

na etapa anterior, procuraremos caracterizar os diferentes subtipos de tarefas relativos à 

resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, bem como explicitar os elementos 

teórico-tecnológicos relativos a cada subtipo de tarefa caracterizado. Nossa hipótese, é a de 

que as organizações matemáticas pontuais originadas deste estudo nos fornecerão os 

elementos necessários à compreensão do ensino de matemática nas instituições França e 

Brasil. 

3.1 REFLEXÕES SOBRE A ÁLGEBRA ESCOLAR 

Freitas (2004) destaca que as análises feitas por historiadores de matemática sobre a 

gênese e evolução do cálculo algébrico mostram que os egípcios e babilônios criaram regras 

para resolver algumas equações. No entanto, os documentos por eles deixados (papiros e 

tabletes) mostram evidências de que eles usavam como registro apenas a língua natural e 

símbolos numéricos. Esse autor afirma que foram os povos hindus e árabes, notadamente 

estes últimos, que trouxeram contribuições mais significativas para o avanço do cálculo 

algébrico abstrato, a partir da descoberta de fórmulas. 

Dessa forma, a história da matemática mostra que o pensamento algébrico se 

desenvolveu passando por três estágios, assim denominados: retórico, sincopado, simbólico. 

O estágio retórico ocorreu no período anterior a Diofanto (século III) e foi caracterizado pelo 

uso de expressões da língua natural para resolver problemas. Naquela época, não se utilizava 

qualquer tipo de símbolo ou sinal para resolver problemas, conforme foi observado nos 
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exemplos encontrados em alguns papiros, como os de Rhind e de Moscou. O estágio 

sincopado teve início com Diofanto e se caracteriza pelo uso de letras e de sinais para 

substituir palavras. Este estágio, que durou alguns séculos, também se caracteriza pelo uso de 

símbolos para representar quantidades desconhecidas, potências e operações. O estágio 

simbólico teve origem com François Viète, matemático francês que viveu de 1540 a 1603, 

quando se começou a utilizar letras para indicar variáveis, incógnitas e parâmetros para 

“modelizar” e resolver problemas. Foi, também, nesse período que as letras foram utilizadas 

pela primeira vez para representar quantidades generalizadas e exprimir regras que expressam 

relações gerais (propriedades). 

CHARBONNEAU (1993) considera que foi apoiando-se particularmente nos 

trabalhos dos algebristas hindus e árabes, que Viète revolucionou o uso da terminologia 

simbólica da Matemática, ao introduzir as operações com símbolos e o cálculo algébrico. 

[...] o uso de letras em Álgebra era largamente difundido nessa época, 
entretanto, antes de Viète o uso de letras em Álgebra parece muito com o da 
Geometria do tempo dos gregos, isto é, elas servem para denotar objetos, 
mas não há, em seguida, nem revisão, nem reenvio, nenhuma razão para 
construção, nem operação sobre essa escrita. [...] Com as notações de Viète 
aprimoradas por Harriot et Descartes, pode-se dizer que o cálculo algébrico 
abstrato consegue seu pleno desenvolvimento; de fato, graças a essa nova 
escrita, Viète e, sobretudo, Harriot exprimiram as raízes em função dos 
coeficientes de uma equação, o que será fundamental para o 
desenvolvimento posterior da teoria das equações (ROBINET, 1989, apud 
FREITAS, 2004, p.9). 

Chevallard (1989a) considera que foi, a partir dos fatos que caracterizam cada um dos 

três estágios citados acima, que o pensamento algébrico foi construído apoiado no 

pensamento aritmético, mas igualmente em rupturas com ele. 

A aritmética que é ensinada no colégio11, apoia-se, fundamentalmente, na resolução de 

problemas numéricos, utilizando, essencialmente, números inteiros e racionais. As técnicas 

específicas de resoluções aritméticas utilizadas nesse processo apoiam-se em um saber oral, 

efetuando operações sobre os números, ou seja, “a ferramenta essencial da aritmética é a 

linguagem ordinária seguida dos cálculos sobre os números” (CHEVALLARD,1989a) 

Nesse contexto, Chevallard (ibidem) destaca que o cálculo aritmético é um acessório a 

serviço do raciocínio explicitado pela linguagem oral. Ele é considerado como uma etapa que 

permite apenas obter o resultado esperado na resolução do problema. Isto é, opera-se 

unicamente sobre quantidades conhecidas em busca da quantidade desconhecida, que é o 

resultado das operações efetuadas. Para isso, utiliza-se um conjunto de ferramentas semióticas 

                                            
11 O que equivale ao Ensino Fundamental no Brasil 
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cujo papel consiste em codificar os cálculos a serem efetuados, isto é, faz-se uso dos sinais de 

mais (+), de menos (-), de vezes (x) e de dividir (÷) para indicar as operações; de parênteses, 

colchetes e chaves para indicar prioridades operatórias; e do sinal da igualdade (=) para 

indicar o resultado dos cálculos realizados. 

O caso da álgebra é diferente, pois ela é um domínio que utiliza letras, representando 

quantidades desconhecidas (incógnitas ou variáveis), números e símbolos operatórios que 

possibilitam, além da realização de cálculos sobre expressões literais, exprimir relações entre 

quantidades conhecidas e não conhecidas. Essa característica torna a álgebra um meio mais 

possante que a aritmética. Outro poder da álgebra, comparado ao da aritmética, é a 

possibilidade do emprego de parâmetros no processo de modelização, cujos valores são 

supostamente conhecidos, transformando os enunciados da linguagem materna em expressões 

algébricas com as quais operamos o cálculo algébrico. 

Kieran (1990a) e Booth (1995) acentuam que o uso de letras constitui uma das 

diferenças mais evidentes entre álgebra e aritmética, embora as letras sejam também utilizadas 

em aritmética. Em aritmética, por exemplo, as letras são utilizadas para indicar abreviaturas 

de unidades de medidas de grandezas. Nesse caso, por exemplo, 2m e 1,5l significam, 

respectivamente, maneiras abreviadas de indicar as seguintes medidas de grandezas: “dois 

metros” e “um litro e meio”. Em álgebra, as letras adquirem novos significados. Elas podem 

se apresentar como: variáveis, nas fórmulas e funções; indeterminadas, em identidades ou 

igualdades universalmente verdadeiras (propriedades e relações de equivalência entre 

expressões); incógnitas, em equações; parâmetros, em formas gerais de equações ou funções 

polinomiais (forma canônica), isto é, quando representam coeficientes das variáveis ou termos 

constantes. 

Por vezes, mesmo no caso das fórmulas em que são estabelecidas relações entre 

grandezas, é comum as letras serem interpretadas, também, (por alunos e professores) como 

abreviaturas das grandezas utilizadas para simplificar o procedimento a aplicar (programa de 

cálculo). Assim, por exemplo, no caso da apresentação da fórmula da área de um retângulo, 

diz-se que para calcular a área de um retângulo nós multiplicamos a medida da base pela da 

altura e indica-se A = b x h, sendo que A indica a medida da área, b indica a medida da base e 

h indica a medida da altura. 

De maneira semelhante, o sinal de igualdade (=) se apresenta com diferentes 

significados em aritmética e em álgebra. Em aritmética, segundo Vergnaud (1987), o sinal de 

igualdade (=) é dominantemente entendido como algo que anuncia o resultado de um 

procedimento de cálculo (Ex: 4 + 5 =...). Somente em alguns casos ele se apresenta como algo 
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que expressa uma relação de equivalência entre duas expressões numéricas (Ex: 2 x 5 = 5 + 

5). Em álgebra, ele sempre expressa uma relação de equivalência entre as expressões escritas 

à sua direta e à sua esquerda. Dependendo do contexto, o sinal de igualdade, enquanto relação 

de equivalência, é empregado para: exprimir a igualdade entre duas expressões de um mesmo 

objeto matemático (
2

3

2

aa
a =+ ); traduzir uma identidade na forma de propriedade 

( kbkabak +=+ )( ) ; questionar se uma igualdade pode ser verdadeira (Existe x  real para o 

qual xxx 52 2
=+ ); etc. 

O uso de símbolos e letras levou muito tempo para se delinear. No entanto, o 
cálculo algébrico foi possível sem recorrer a símbolos e letras, o que foi um 
obstáculo. Notemos que, em alguns casos, os símbolos não eram 
necessariamente um obstáculo. Hérigone, por volta de 1645, escreveu: “eu 
inventei um novo método para formular demonstrações, resumidas e 
inteligíveis, sem uso de qualquer linguagem”; o filósofo Hobbes responde na 
mesma época: “os símbolos são pobre mesquinharia, mesmo no caso de 
necessidade de edificação da demonstração. Os símbolos, mesmo que eles 
encurtem a escrita, não fazem compreender mais rápido do que se estivesse 
escrito em palavras... porque há um duplo trabalho do espírito, um de reduzir 
os símbolos em palavras que também são símbolos, o outro de atingir as 
idéias que são o signo”. (CHEVALLARD, apud DUPERRET et FENICE, 
1999) 

No que concerne à relação entre o ensino de aritmética e de álgebra, Chevallard (1984) 

afirma que a tradição antiga12, desde Viète (século XV) até o começo dos anos 1970, colocava 

o ensino de aritmética e de álgebra em dois momentos distintos. A aprendizagem de 

aritmética constituía, por excelência, a base para as aprendizagens posteriores, inclusive da 

álgebra. 

Se a aritmética constituía, num primeiro nível de instrução, um conjunto 
coerente e relativamente completo, ela tornava-se também, num segundo 
nível, o fundamento sobre o qual a aprendizagem da álgebra se apoiava 
(CHEVALLARD, 1984, p.53). 

Chevallard (ibidem) explica que já faz algum tempo que existe uma retórica que se 

esforça para colocar a álgebra como um prolongamento da aritmética, pondo uma em 

oposição à outra. Essa retórica é bem identificada em livros didáticos, quando se verifica que 

determinados autores adotam uma abordagem didática de propor um problema de aritmética, 

a ser resolvido inicialmente por procedimentos aritméticos e, logo em seguida, também por 

um procedimento usando álgebra, que é apresentado como um meio mais eficaz e econômico 

de resolvê-lo. Geralmente, a resolução desse tipo de problema por meio algébrico começa 

com a escrita das relações explicitadas entre os dados conhecidos e os valores desconhecidos 
                                            
12 Os textos de ensino produzidos a partir dessa concepção epistemológica e didática permaneciam imutáveis por 
muito tempo, ou sofriam pequenas variações lentamente (CHEVALLARD, 1984). 
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(escrita da equação), a qual é tratada com a ajuda de procedimentos específicos (técnicas) 

adotados para encontrar a solução. 

O ideal seria evidentemente propor um problema bem parecido com aqueles 
que a aritmética permite, em princípio, resolver, mas com um tal nível de 
complexidade que somente as “luzes” da aritmética nos deixem impotentes 
de os resolver efetivamente; e fornecer então uma solução por meio da 
álgebra (CHEVALLARD, 1984, p. 54). 

Vergnaud (1987) considera que os problemas cuja tradução algébrica realizada dão 

origem a equações dos tipos bax =+ , bax =  ou cbax =+  não são os mais adequados para 

convencer os alunos menos familiarizados com o domínio algébrico de que a álgebra se 

constitui uma ferramenta mais eficaz e econômica para resolvê-los, até porque, em primeiro 

lugar, a resolução dos problemas que conduzem a esses tipos de equações pode ser realizada 

eficazmente por procedimentos aritméticos. Em segundo lugar, o processo de resolução das 

equações apresentadas sob as formas bax =+ , bax =  ou cbax =+  faz apelo a métodos 

aritméticos mesmo quando são utilizadas escritas algébricas. Vergnaud afirma que é a partir 

de problemas que dão origem a equações do tipo dcxbax +=+  que a álgebra se torna uma 

ferramenta mais pertinente que a aritmética para resolvê-los. O processo de resolução desse 

tipo de equação se realiza com a ajuda de transformações que conservam um sentido de 

igualdade que não é próprio do pensamento aritmético. 

Para Douady (1994), adquire-se a competência algébrica a partir do equilíbrio que se 

estabelece entre o desenvolvimento da capacidade para traduzir algebricamente um problema, 

o que dá sentido aos objetos da álgebra e às suas representações simbólicas, e o 

desenvolvimento da capacidade de mobilizar as ferramentas (técnicas algorítmicas) de 

resolução algébrica. 

Chevallard (1984) argumenta que a abordagem apoiada na retórica de ensino em torno 

da dialética do velho (aritmética) e do novo (álgebra), cujos procedimentos algébricos são 

utilizados para resolver problemas que podem ser resolvidos por processos aritméticos, faz 

com que, num primeiro momento, “a álgebra se oponha à aritmética por uma propriedade que 

lhe dá uma potência superior”. No entanto, num segundo momento, “a álgebra aparece, 

positivamente, como o complemento da aritmética” na medida em que ela se apresenta como 

um “instrumento superior para uma tarefa semelhante”. Esse poder da álgebra elementar faz 

com que ela receba novas denominações, tais como “aritmética universal” ou, ainda, 

“aritmética generalizada”. 

A álgebra elementar não é outra coisa que uma aritmética generalizada, isto 
é, extensão dos números particulares a números quaisquer, e, por 
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conseguinte, das operações atuais em que se executa para as operações que 
são apenas indicadas por símbolos; de maneira que, nesta primeira 
especulação do espírito, sonha-se menos em estabelecer o resultado dessas 
operações sucessivas que traçar o quadro, e descobrir assim as fórmulas para 
a solução de todos os problemas de mesmo gênero (GIROD, Apude 
CHEVALLARD, 1984, p.58). 

Conquanto que a álgebra possa ser vista como uma generalização da aritmética, por se 

constituir em uma ferramenta essencial para enunciar propriedades numéricas e resolver 

problemas anteriormente tratados de forma intuitiva por procedimentos aritméticos, ela (a 

álgebra) introduz novos objetos matemáticos, como expressões algébricas, equações, 

inequações e funções que permitem “modelizar” e resolver problemas, bem como enunciar e 

demonstrar propriedades particulares ou gerais, fazendo uso de letras para indicar quantidades 

desconhecidas (incógnitas ou variáveis) ou valores supostamente conhecidos (parâmetros). 

Esses novos objetos da Matemática, que fazem da álgebra um meio mais potente que a 

aritmética, constituem verdadeiras rupturas epistemológicas (Vergnaud,1988).  

Kieran (1994) argumenta que a maneira de conceber e abordar a álgebra como uma 

simples generalização da aritmética constitui uma das fontes de dificuldades dos alunos em 

álgebra, as quais ela caracteriza como problemas de falsas continuidades e de 

descontinuidades. No domínio das falsas continuidades, as dificuldades apontadas consistem 

em partilhar os mesmos símbolos e sinais (operatórios e de igualdades), mas com diferentes 

interpretações, assim como em fazer uso de letras com outras significações. No domínio das 

descontinuidades, essas dificuldades são originadas: da dificuldade de pôr em prática 

processos de resoluções diferentes; da dificuldade de utilizar os novos objetos matemáticos 

(expressões, equações, inequações, etc); das mudanças de concepções estruturais para 

concepções procedurais; da forma de representação formal dos problemas; e da utilização de 

procedimentos formais para resolução dos problemas.  

A mudança de uma concepção procedural (operacional) para uma concepção 

estrutural, segundo Sfard (1991), consiste na passagem de um modo de raciocinar aritmético 

a um modo de pensar mais complexo e mais formal proporcionado pelos objetos da álgebra. 

Isto é, deixar de tratar uma expressão apenas como uma sequência de operações realizadas 

(programa de cálculo), cujo objetivo consiste em obter uma resposta numérica única, para 

tratá-la também como um objeto próprio, em que as operações não são calculáveis e cujo 

resultado (nem sempre único) também é representado na forma de expressão algébrica. 

O estudo do desenvolvimento cognitivo do aluno tende a mostrar que as 
concepções procedurais precedem geralmente as concepções estruturais e 
que a introdução muito precoce de abordagens estruturais impede as 
concepções procedurais de se desenvolver.(FRANCE, 2002). 



 54 

Em álgebra, uma mesma expressão algébrica evoca uma característica procedural 

quando ela exprime uma sequência de cálculos a serem efetuados para obter um resultado 

numérico, ao atribuirmos valores numéricos às letras. Por exemplo, nessa concepção, a 

expressão 23 +x  significa que se deseja multiplicar um número qualquer por três e 

acrescentar dois ao resultado. Essa concepção é bastante enfatizada no Ensino Fundamental 

(5ª à 8ª série), tanto para calcular o valor numérico de uma expressão literal ou fórmula 

(programa de cálculo) quanto para testar uma igualdade (determinar ou validar a solução de 

uma equação). 

Por outro lado, uma expressão algébrica evoca uma característica estrutural quando 

ela é passível de ser transformada, por meio de um processo operatório, sem substituir as 

letras por números, de modo a obter como resultado uma nova expressão, isto é: quando se 

deseja desenvolver, reduzir ou fatorar uma expressão algébrica; quando se deseja provar que 

duas expressões são equivalentes (provar que o resultado de duas expressões é sempre o 

mesmo independentemente do valor atribuído às letras). Além disso, uma expressão algébrica 

também adquire um status de objeto da álgebra quando ela representa, por exemplo, a 

expressão genérica de números (Ex: a expressão 23 +x  representa os números que, divididos 

por três, deixam resto dois) ou a imagem de uma função f (Ex: a expressão 23 +x representa a 

imagem da função associada a cada valor x pertencente a um determinado domínio). 

As exigências cognitivas no trabalho com expressões algébricas (cujas 
operações são mais ou menos distintas das operações aritméticas) têm 
origens nas lutas intelectuais que foram produzidas durante o 
desenvolvimento histórico da álgebra, logo que as interpretações procedurais 
abriram caminhos para as interpretações estruturais (KIERAN, 1992). 

Para Drouhard (1992), as escritas simbólicas em álgebra devem levar em conta sua 

sintaxe (constituição das escritas algébricas), sua denotação (quando diferentes escritas 

algébricas fazem referência a um mesmo objeto), sua interpretação de um ponto de vista 

estritamente matemático e sua conotação (percepção e interpretação), do ponto de vista do 

aluno. 

Drouhard (1992) afirma que a força da álgebra está no poder de abandonar certos 

momentos de interpretação das escritas algébricas para se interessar exclusivamente em seu 

aspecto sintáxico. No entanto, ele adverte que o ensino de álgebra deve alternar esses 

diferentes momentos. Para ele, uma das dificuldades do aluno para manipular expressões 

algébricas é, frequentemente, proveniente da ausência de sua denotação, tendo em vista que 

“a validade do resultado é expressa em termos de conformidade às regras e aos 

procedimentos”. 
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Nicaud (1993, 1994), que desenvolveu o software Aplusix para realizar tarefas 

algébricas, distinguiu três diferentes níveis de tratamento semântico das expressões 

algébricas, correspondendo a diferentes competências algébricas: i) atribuição de valores às 

variáveis que intervêm em uma expressão algébrica para calcular o valor numérico; ii) 

transformação de uma expressão em outra expressão equivalente (desenvolvimento, 

fatoração) por um cálculo direto; iii) organização das etapas de um cálculo algébrico com a 

ajuda de um raciocínio estratégico. Para ele, é a partir do momento que uma parte 

significativa da atividade algébrica se situa neste último nível que se efetua um verdadeiro 

trabalho de álgebra, tendo em vista que os dois primeiros níveis estão respectivamente 

associados às técnicas aritméticas e algébricas. Sem esse terceiro nível de tratamento, “a 

álgebra é utilizada como uma simples notação” (NICAUD, 1994). 

Em nosso estudo, enfocaremos os aspectos estruturais, conforme Sfard (1991) da 

álgebra, enquanto objeto do conhecimento, na concepção de Douady (1994). nas tarefas-base 

da investigação, em que os alunos devem mobilizar técnicas algorítmicas, manipulando 

algebricamente registros simbólicos dotados de uma semântica e de uma sintaxe, Drouhard 

(1992), realizando transformações de expressões algébricas e organizando as etapas de 

cálculo algébrico, como afirma Nicaud (1994), para resolver algebricamente equações do 

primeiro grau com uma incógnita. 

3.2 REFLEXÕES SOBRE A NOÇÃO DE EQUAÇÕES DO 1º GRAU COM UMA 

INCÓGNITA 

3.2.1 Do ponto de vista da matemática 

O estudo de equações do 1º grau com uma incógnita, do ponto de vista matemático, 

fundamenta-se na estrutura algébrica denominada anel dos polinômios a uma indeterminada. 

Este anel é simbolizado, usualmente, por [x],  representando o corpo dos números reais13, 

e consiste das expressões formais n
nxaaxp ++= ...)( 0 , n um número natural, no qual se 

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

um número real, as quais, supõe-se, satisfazem as propriedades expressas nas regras usuais da 

álgebra elementar, a seguir mencionadas. 

A operação de adição de dois polinômios n

n xaxaaxp +++= ...)( 10  com um 

polinômio n

n xbxbbxq +++= ...)( 10  é definida por: 

                                            
13 No apêndice, estão listadas as propriedades de . 
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n
nn

n
n

n
n xbaxbabaxbxbbxaxaaxqxp )(...)()()...()...()()( ++++++=+++++++=+ 11001010

e satisfaz às seguintes propriedades: 

Para todo )(xp , )(xq  e )(xr pertencentes a [x], 

a) )()()()( xpxqxqxp +=+  

b) )]()([)()()]()([ xrxpxqxrxqxp ++=++  

c) )()()(0)(0)( xpxpxxxp =+=+ , em que )(0 x representa o polinômio nulo 

nxx 0...000 +++ , n ∈ .  

d) Para todo n

n xaxaaxp +++= ...)( 10 existe o polinômio )(' xp tal que 

)()(')( xoxpxp =+ . 

Sabe-se que n

n xaxaaxp )(...)()()(' 10 −++−+−=  

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

n

n xaxaaxp +++= ...)( 10  é definida por: 

n

n xkaxkakaxkp )(...)()()( 10 +++=  

e satisfaz às seguintes propriedades: 

Para todo k , 1k , 2k ∈  e )(xp  e )(xq ∈ [x], 

a) )()()]()([ xkqxkpxqxpk +=+  

b) )()()]([ 2121 xpkkxpkk =  

c) )()(1 xpxp =  

O polinômio, assim definido, tem grau n se an ≠ 0. No caso em que n = 1, dizemos que 

xaaxp 10 +=)(  tem grau 1. Nesse caso, )(xp  é denominado polinômio do 1º grau na 

indeterminada x . 

Por outro lado, para cada polinômio n
nxaaxp ++= ...)( 0 ∈ [x] é possível definir 

uma função polinomial RRf →: , indicada por 0axaxf
n

n ++= ...)( . A função assim definida 

associa cada número k ∈  em )(kf  ∈ .  

Se existe um número k ∈ R tal que 0=)(kf , dizemos que k é raiz (zero) de )(xf . 

Nesse caso, para determinar as raízes do polinômio é necessário determinar os valores de x ∈ 

R tal que 0=)(xf , ou seja, 00 =++ axa n
n ... . Esta última igualdade é denominada de 

equação polinomial de grau n. No caso em que n = 1, temos uma equação polinomial do 1º 

grau ( 010 =+ xaa ), que é o nosso objeto de estudo. Os números reais α tais que 0)( =αf  

são denominados soluções da equação 0)( =xf . 
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Com base nas definições anteriores, uma equação do 1º grau com uma incógnita pode 

ser definida como uma equação escrita sob a forma 0=+ bax , sendo bax +  um polinômio 

do 1º grau. 

As operações e propriedades dos anéis dos polinômios, enunciadas acima, nos 

permitem ainda elaborar os princípios que fundamentam a resolução de equações:  

• Princípio aditivo: Se adicionarmos a ambos os membros de uma equação um 

mesmo número ou uma mesma expressão algébrica, obteremos uma equação 

equivalente à primeira.  

• Princípio multiplicativo: Se multiplicarmos ambos os membros de uma equação 

pelo mesmo número (diferente de zero) ou uma mesma expressão algébrica (não 

nula), obteremos uma equação equivalente à primeira. 

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

equações do 1º grau. 

3.2.2 Do ponto de vista do ensino 

Por razões históricas, o ensino de matemática no Brasil foi também influenciado pelos 

textos escritos em Portugal. Em um estudo realizado por Ponte (2004), sobre a evolução do 

ensino de equações do 1º grau em Portugal, foram analisados quatro compêndios do ensino de 

matemática: um do século XIX (1887), um do século XX (1952), um dos anos 70 (época da 

matemática moderna) e outro dos anos 90. Ele afirma que houve uma grande mudança no 

ensino das equações ao longo desse período.  

A primeira modificação observada por esse pesquisador está relacionada à faixa etária 

dos alunos que estudam esse conceito baixou de 15 para os 12 anos. Na segunda mudança, 

que ocorreu simultaneamente, as abordagens de ensino deixaram de ser mais formais e 

abstratas para serem mais simples e menos rigorosas. Uma terceira mudança identificada diz 

respeito à distribuição e organização dos conteúdos algébricos ao longo desse período. 

Inicialmente, no século XIX, o estudo das expressões algébricas (incluindo frações algébricas) 

precedia o estudo de equações numéricas, equações literais e, logo a seguir, sistemas de 

equações. Com o passar do tempo, o estudo das equações do 1º grau, das equações literais do 

1º grau e de sistemas de equações passou a ser realizado em anos diferentes. Além disso, o 

estudo das expressões algébricas deixou de ser realizado como pré-requisito para o ensino das 

equações; inverteu-se o processo, o estudo das expressões algébricas passou a ser introduzido 

a partir do estudo das equações. 



 58 

No que concerne à oficialização do conceito de equações, de acordo com Ponte 

(2004), ao longo desse período, a formalização do conceito de equação ocorreu da seguinte 

maneira. O primeiro livro analisado, intitulado “Elementos de Álgebra”, Cunha (1887), 

aborda o conceito de equações do 1º grau apresentando as noções de igualdade, identidade, 

equação, incógnitas, soluções ou raízes, grau da equação, equação numérica, equação literal, 

equações equivalentes. A noção de igualdade é definida como “duas quantidades iguais 

separadas pelo sinal = constituem uma igualdade”; a de identidade, como “a igualdade entre 

duas expressões numéricas” (§ 83); e a de equação, como “uma igualdade que envolve uma 

ou mais quantidades desconhecidas, e que só se verifica quando atribuímos valores 

particulares a essas quantidades” (§ 84). 

O segundo livro analisado, intitulado “Compêndio de Álgebra”, Calado  (1952), 

discute a origem e o significado das equações, os significados de incógnita, igualdade e 

identidade, e apresenta as definições de equação e de raiz ou solução de uma equação. Neste 

livro, a noção de equação é também definida como uma “igualdade que só é verificada para 

certos valores atribuídos às letras que nela figuram” (§ 108), enquanto a noção de identidade é 

definida como “toda igualdade que é satisfeita para quaisquer valores atribuídos às letras que 

nela figuram” (§ 110). Esta definição é seguida das seguintes afirmações enunciadas como 

propriedades: 

a) Toda equação é uma igualdade condicionada.  
b) Toda identidade traduz uma igualdade que não depende dos valores 

atribuídos às letras que nela figuram.  
c) Toda equação estabelece um problema.  
d) Toda identidade estabelece um fato.  

Posteriormente, define-se equação do 1º grau com uma incógnita como “toda equação 

que se pode reduzir à forma bax = ” (§ 123). 

O terceiro livro analisado, intitulado “Compêndio de Matemática”, Costa e Dos Anjos 

(1970), não apresenta uma definição formal de equações. Nele, afirma-se apenas que uma 

equação é uma “igualdade literal”. Ainda sobre equações, definem-se incógnita e raiz de uma 

equação, e se afirma que “satisfazer uma equação é transformá-la em uma igualdade 

numérica”. 

O quarto livro analisado, intitulado “Compêndio de Matemática”, de Soares (1992), 

apresenta a noção de equação por meio de um problema que é traduzido na forma de 

expressão, em que a letra x  é utilizada para indicar o valor desconhecido. Neste livro, a noção 

de equação é implicitamente definida, fazendo-se uso do seguinte enunciado: “A expressão 

que se obtém ligando as duas expressões pelo sinal de igual é uma EQUAÇÃO. [...] O valor 
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x, desconhecido, a determinar é a INCÓGNITA”. O livro “Compêndio de Matemática”, Costa 

e Dos Anjos (1970), não enuncia princípios (p. 158).  

Sobre a resolução de equações, o primeiro livro analisado, intitulado “Elementos de 

Álgebra”, Cunha (1887), elabora o processo de resolução de equações da seguinte maneira: 

inicialmente, define equações equivalentes como aquelas que têm as mesmas soluções ou que 

são satisfeitas pelos mesmos valores das incógnitas; em seguida, enuncia os princípios de 

equivalência entre equações, que ele chama de “princípios que fundamentam a resolução de 

equações”:  

1º princípio (§ 89): “Quando aos dois membros de uma equação se soma, ou 
deles se subtrai a mesma quantidade, forma-se outra equação equivalente à 
primeira” (§ 89).  

2º princípio (§ 89): “Quando aos dois membros de uma equação se 
multiplica, ou deles se divide a mesma quantidade, forma-se outra equação 
equivalente à primeira” (§ 89). Obs.: o multiplicador tem de ser diferente de 
zero. 

Por fim, ilustrado por um exemplo, enuncia a seguinte Regra prática: 

Para resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, devemos:  

1º, eliminar a equação de denominadores;  

2º, transpor para um membro todos os termos que contêm a incógnita e para 
o outro, todos os termos conhecidos;  

3º, fazer a redução dos termos semelhantes;  

4º, dividir ambos os membros pelo coeficiente da incógnita. 

O livro “Compêndio de Álgebra”, Calado  (1952), introduz o processo de resolução 

enunciando os princípios de equivalência. 

1º: “Se adicionarmos a ambos os membros de uma equação o mesmo 
número, ou a mesma expressão inteira, obteremos uma equação equivalente 
à primeira” (§ 116).  

2º: “Se multiplicarmos ambos os membros de uma equação pelo mesmo 
número, ou pela mesma expressão inteira, obteremos uma equação 
equivalente à primeira” (§ 116). 

Em seguida, ilustrada por meio de um exemplo, enuncia-se a seguinte “regra prática” 

para resolver equações: “Podemos transpor um termo de uma equação de um membro para o 

outro com a condição de lhe trocarmos o sinal”. 

Esta regra prática é seguida do seguinte procedimento algébrico para resolver uma 

equação: 

Procedimento algébrico: 1º, eliminam-se os parênteses; 2º, eliminam-se os 
denominadores da equação resultante; 3º, transpõem-se para o 1º membro da 
equação os termos que contêm a incógnita e para o 2º membro os termos 
independentes da incógnita; 4º, reduzem-se os termos semelhantes; 5º, 
dividem-se ambos os seus membros pelo coeficiente da incógnita (§ 124). 
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O livro “Compêndio de Matemática”, Costa e Dos Anjos (1970) não enuncia os 

princípios de equivalência. Tomando como referência a definição de diferença, apresenta o 

seguinte enunciado: “Numa equação, podemos transpor termos de um membro para outro, 

com a condição de lhe trocarmos o sinal” (§ 1.9). Posteriormente, apresenta também a 

seguinte “Regra prática para resolução de equações” (§ 1.13): 

1º - Transformam-se os membros da equação, eliminando parênteses, se os 
houver, e reduzindo os termos semelhantes de coeficientes inteiros. 

2º - Eliminam-se os denominadores. 

3º - Passam-se os termos que contêm a incógnita para um dos membros e os 
que não a contêm para o outro. 

4º - Reduzem-se os termos semelhantes em cada membro. 

5º - Calcula-se o valor da incógnita por aplicação da definição de quociente. 

O livro“Compêndio de Matemática”, Soares (1992) apresenta, como princípio da 

adição, o seguinte enunciado: “Numa equação podemos adicionar a ambos os membros o 

mesmo número, obtendo uma equação equivalente” (p. 165), a partir do qual afirma que é 

possível deduzir a seguinte regra: “Numa equação podemos transpor os termos de um 

membro para o outro, trocando-lhe o sinal” (p. 165). Posteriormente se faz o mesmo para o 

caso da multiplicação. Por fim, ilustrados por um exemplo, enunciam-se os seguintes passos 

para resolver uma equação: 

1º - Eliminar os parênteses; 

2º - Reduzir os termos semelhantes; 

3º - Transpor termos de um membro para o outro, 

4º - Tirar o valor de x; 

5º - Verificar a solução. (p. 167) 

3.2.3 Do ponto de vista das pesquisas 

No que concerne ao ensino de álgebra, um estudo realizado em livros didáticos 

brasileiros anteriores à década dos anos 1960, por Miguel, Fiorentini e Miorim (1992), sobre o 

ensino da álgebra, afirma que desde seu aparecimento no Brasil, que ocorreu por volta de 

1799, o ensino de álgebra enfatiza as regras de transformações de expressões algébricas e de 

resolução de equações, por meio de procedimentos que conduziam a uma aprendizagem 

“mecânica”, visando à resolução de problemas. Nesse período, segundo esses pesquisadores, 

o ensino de matemática era compartimentado em três domínios (aritmética, álgebra e 

geometria), em que o ensino da álgebra era justificado como uma ferramenta útil para resolver 

equações e problemas práticos e teóricos. 
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Na década de 1970, com o surgimento do movimento da matemática moderna, a 

abordagem do ensino de matemática, em particular, o ensino de álgebra, primava pelo rigor, 

com grande atenção aos aspectos lógico-estruturais dos conteúdos e à precisão da linguagem. 

Com isso, o ensino de álgebra como uma ferramenta para resolver problemas teóricos e 

práticos deu lugar a uma concepção de álgebra como um objeto próprio de estudo, isto é, 

enfatizava-se a linguagem da teoria de conjuntos nos enunciados dos objetos da álgebra 

(definições e propriedades) e nos procedimentos de cálculo algébrico.  

Miguel, Fiorentini e Miorim (1992, p. 40) explicam que, após o período da 

“matemática moderna”, o ensino de álgebra começa a retornar às suas origens e passa a ser 

novamente justificado nos programas de ensino como uma ferramenta para resolver equações 

e problemas, mas sem deixar de lado o seu aspecto enquanto objeto do conhecimento. Porém, 

segundo esses autores, por falta de uma maior atenção por parte de educadores e 

pesquisadores ao estudo da álgebra, grande parte dos professores ainda ensina os conteúdos 

algébricos “de forma mecânica e automatizada, dissociada de qualquer significação social e 

lógica, enfatizando simplesmente a memorização e a manipulação de regras, macetes, 

símbolos e expressões”. 

No que concerne ao ensino de resolução de equações, Bernard e Cohen (1995) 

propõem uma sequência de ensino evolutiva para encontrar as raízes de uma equação, a qual 

se apoia na utilização de quatro métodos, assim denominados: (1) gerar e avaliar; (2) 

esconder; (3) desfazer; e (4) equações equivalentes. Esses autores afirmam que cada novo 

método subsequente de resolução deriva de seu anterior, favorecendo a passagem de 

procedimentos aritméticos para o algébrico. 

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

e a gerar diferentes valores para serem testados por tentativa e erros. Bernard e Cohen (1995) 

consideram que, nesse processo de gerar e avaliar, o aluno não se limita a ficar fazendo 

tentativas e erros, aleatoriamente. Para esses autores, intuitivamente, ele “segue um esquema 

de cálculo de valores que se realimenta no processo de geração de valores”. 

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

o que ela pede. Nessa abordagem, por exemplo, apresenta-se a equação 14 – x = 8, esconde-se 

o “x” e pergunta-se: “Que número devemos subtrair de 14 para dar 8?”. Os autores 

consideram que este método permite chegar a uma conceituação mais ampla de incógnita, 

levando o aluno a perceber que uma expressão também pode ser uma incógnita. Como no 

caso, por exemplo, em que se apresenta a equação do tipo 20 – (x + 7) = 8, esconde-se a 
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expressão 7+x e pergunta-se: “Que número devemos subtrair de 20 para dar 8? Como 

podemos escrever isso?” Esse procedimento dá origem a esta sequência de equações: 

5

127

8720

=

=+

=+−

x

x

x )(

  

Figura 1: Sequência de equações equivalentes geradas pelo método de esconder 

Seguindo esse procedimento, para esses autores, o aluno começa a perceber que, para 

resolver determinadas equações, faz-se necessário aplicar o método mais de uma vez, 

aproximando-se indiretamente da noção de equivalência entre equações.  

O método de desfazer baseia-se na noção de operações inversas e na reversibilidade 

de um processo, envolvendo um ou mais passos invertíveis. Nesse sentido, o aluno deve ser 

orientado a raciocinar sobre o que está acontecendo operacionalmente com a incógnita e criar 

uma sequência de perguntas dirigidas sobre como voltar ao ponto de partida, isto é, à 

incógnita. Assim, por exemplo, no caso da equação 3x + 5 = 17, teremos o seguinte modelo:  

 

Figura 2: Modelo gerado pelo método de desfazer. 

Esse processo de volta ao ponto de partida, utilizando apenas cálculo aritmético, 

estimula o aluno a desenvolver a reversibilidade, a análise e a resolução de problema. 

O método de equações equivalentes consiste em efetuar operações de equilíbrio nos 

dois membros da igualdade (por exemplo, somando um mesmo número ou expressão aos dois 

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

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

são denominadas equações equivalentes. A balança de dois pratos é um dispositivo físico 

muitas vezes utilizado pelo professor para inspirar ou justificar a legitimidade de efetuar 

operações de equilíbrio. 

Contudo, Chevallard (1984) argumenta que o método das equações equivalentes, 

assim como foi descrito por Bernard e Cohen (1995), não deriva do método anterior (método 

de desfazer), notadamente, pelo fato de que ele se apoia na noção de operações inversas, que 

é uma propriedade aritmética. 
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3.3 MODELIZAÇÃO A PRIORI DE PRAXEOLOGIAS MATEMÁTICAS 

Tomando como referência os estudos realizados anteriormente e nossa experiência 

como professor de matemática dos Ensinos Fundamental e Médio, neste tópico, 

apresentaremos uma proposta de “modelização” a priori das praxeologias matemáticas 

pontuais que se podem construir em torno dos subtipos de tarefas relativos à resolução de 

equações do 1º grau.  

Retomando o que foi dito no capítulo 2, uma praxeologia matemática é uma 

organização matemática construída em torno dos quatro componentes: tipos de tarefas (T) 

matemáticas realizadas; técnicas (τ) matemáticas explicadas; tecnologias (θ) justificadas; e 

teorias (Θ), que são, em tese, os objetos matemáticos a serem estudados ou construídos. 

3.3.1 Subtipos de tarefas 

Nos estudos realizados e sintetizados anteriormente, encontramos basicamente dois 

tipos de definições para equações. A primeira, mais geral, define equação como “uma 

igualdade que envolve uma ou mais quantidades desconhecidas (incógnitas)” (CUNHA, 1887; 

CALADO, 1952; COSTA e DOS ANJOS, 1970); a segunda, mais específica, sobre equações 

do 1º grau, como “toda equação que se pode reduzir à forma bax = , com 0≠a ” (CALADO, 

1952). 

Chevallard, assim como outros pesquisadores, tomando como referência os 

procedimentos de resolução, classifica as equações do 1º grau em duas grandes categorias. 

Equações do 1º grau do tipo cbax =+ , que, segundo eles, podem ser resolvidas por 

procedimentos aritméticos, e equações do tipo 2211 bxabxa +=+ , que não podem ser 

resolvidas por procedimentos que se apoiem em raciocínios exclusivamente aritméticos. 

Porém, nem sempre as equações do 1º grau apresentam-se escritas nas formas 

simplificadas acima. Frequentemente, numa atividade, elas aparecem sob diferentes formas, 

dentre as quais destacamos outras duas categorias: equações dos tipos cxA =)(  e 

)()( 21 xAxA = , em que )(xA , )(1 xA  e )(2 xA  são expressões polinomiais que ainda não foram 

reduzidas à forma canônica bax + , mas que podem ser reduzidas a esta forma por processos 

de desenvolvimento e redução. 
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Assim, neste estudo, classificaremos os subtipos de tarefas, relativos à resolução de 

equações do 1º grau com uma incógnita, em quatro categorias: 

• t1: Resolver uma equação do tipo cbax =+  

Exemplo: Resolver a equação 463 =+x  

• t11: Resolver uma equação do tipo cxA =)( , sendo )(xA  uma expressão 

polinomial não reduzida à forma canônica. 

Exemplo: Resolver a equação 732 =++ xx )( . 

• t2: Resolver uma equação do tipo 2211 bxabxa +=+  

Exemplo: Resolver a equação 27108 −=− xx  

• t21: Resolver uma equação do tipo )()( 21 xAxA = , sendo )(xA1  ou )(xA2  

expressões polinomiais não reduzidas à forma canônica. 

Exemplo: Resolver a equação 27325 −=+− xxx )(  

3.3.2 Técnicas 

Os estudos apresentados acima nos permitiram, ainda, sintetizar as seguintes técnicas 

matemáticas propostas para serem mobilizadas no processo de resolução de equações do 1º 

grau com uma incógnita: 

• τTI: Testar a igualdade por tentativa e erros. 

• τTTC: Transpor termos ou coeficientes, invertendo as operações. 

• τNTC: Neutralizar termos ou coeficientes, efetuando a mesma operação nos dois 

membros da igualdade.  

• τRTS: Reagrupar os termos semelhantes, invertendo o sinal dos termos transpostos. 

Assim, dependendo das variáveis mobilizadas na confecção das equações, podemos 

mobilizar uma ou mais técnicas. 

Além dessas técnicas próprias de resoluções de equações, para os casos dos subtipos 

de tarefas t11 e 21, temos também a seguinte técnica: 

• Desenvolver ou reduzir expressões, eliminando parênteses e/ou agrupando os 

termos semelhantes. 
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Testar a igualdade (ττττTI). Esta técnica consiste em resolver a equação verificando a 

igualdade por meio de tentativas e aproximações, substituindo-se a incógnita por valores 

numéricos, isto é, transformam-se expressões algébricas em expressões aritméticas.  

Nesse sentido, a aplicação desta técnica apoia-se nos elementos tecnológicos que 

consistem das regras de prioridades operatórias utilizadas para calcular o valor numérico de 

expressões aritméticas. Pode-se dizer que τTI é uma técnica que se apoia essencialmente em 

procedimentos aritméticos, isto é, no aspecto procedural.  

No que concerne ao alcance e eficiência, a técnica τTI é normalmente utilizada para 

introduzir o trabalho com o estudo de resolução de equações, visando dar sentido ao sinal de 

igualdade. No entanto, embora ela seja útil para dar sentido ao sinal da igualdade, em geral, 

ela é pouco econômica e tem um alcance bastante limitado, isto é, ela nem sempre é eficiente. 

Por exemplo, a prática de resolver uma equação do 1º grau por tentativas e aproximações, 

testando a igualdade, embora longa, é eficiente nos casos em que a solução é um número 

inteiro ou decimal exato. Pode-se verificar que, em geral, o tempo empregado na resolução é 

menor para soluções inteiras do que para soluções decimais. Por outro lado, esta técnica não é 

(ou é pouco) eficiente quando a solução é um número fracionário cuja representação decimal 

contém uma dízima periódica, por exemplo. 

Transpor termos ou coeficientes (ττττTTC). Esta técnica é geralmente empregada para 

realizar, de maneira rápida e eficiente, o subtipo de tarefa t1: resolver equações do tipo 

cbax =+ . Ela se caracteriza por isolar a incógnita, transpondo termos constantes ou 

coeficientes para o outro membro da igualdade, invertendo as operações, como se segue: 

1. Para o caso em que 1=a , a resolução do subtipo de tarefa t1, por meio de τTTC, 

consiste em isolar a incógnita (x) em um membro da igualdade, transpondo o 

termo constante (b) para o outro membro, invertendo a operação, conforme 

esquema. 

bcxcbx −=→=+   

Nesse caso, ao transpor o termo (b), inverte-se a adição pela subtração. 

2. Para o caso em que 0=b , a resolução do subtipo de tarefa t1 consiste em isolar a 

incógnita (x) em um membro, transpondo o coeficiente (a) para o outro membro, 

invertendo a operação. 

acxcax ÷=→=  ou  
a

c
xcax =→=   

Nesse caso, ao transpor o coeficiente (a), inverte-se a multiplicação pela divisão. 
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3. Para o caso em que 1≠a  e 0≠b , a resolução do subtipo de tarefa t1 se realiza em 

duas etapas: 

Inicialmente, isola-se o termo incógnito (ax), transpondo o termo constante (b) para o 

outro membro da igualdade, efetuando a operação inversa, no caso a subtração. 

bcaxcbax −=→=+  

Em seguida, isola-se a incógnita (x) em um membro da igualdade, transpondo o 

coeficiente (a) para o outro membro da igualdade efetuando a operação inversa, no caso a 

divisão.  

a

bc
xbcax

−
=→−=  

A técnica τTTC se apoia nas propriedades aritméticas das operações inversas; logo não 

é adequada para resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+ , que, segundo Vergnaud (1987), 

não podem ser resolvidas por processos aritméticos. Porém, há casos em que a técnica τTTC é 

justificada, tomando como referência a eliminação de etapas realizadas na utilização da 

técnica τNTC, conforme veremos a seguir. 

Neutralizar termos ou coeficientes (ττττNTC). Esta técnica é geralmente empregada de 

maneira eficiente para realizar o seguinte subtipo de tarefa t2: Resolver uma equação do tipo 

2211 bxabxa +=+ ; por ser mais potente, ela pode ser também mobilizada para resolver o 

subtipo de tarefa t1: Resolver uma equação do tipo cbax =+ . Ela se caracteriza por isolar a 

incógnita, efetuando a mesma operação nos dois membros da equação, como se segue 

Para o caso da resolução do subtipo de tarefa t1, a aplicação desta técnica se realiza da 

seguinte maneira: 

 

Figura 3: Esquema de resolução de equações do tipo cbax =+  pela aplicação técnica τNTC. 
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A resolução do subtipo de tarefa t2: 2211 bxabxa +=+  (com 21 aa ≠ ), por meio da 

técnica τNTC, pode ser realizada obedecendo ao seguinte esquema: 

 

Figura 4: Esquema de resolução de equações do tipo 2211 bxabxa +=+  pela aplicação técnica τNTC. 

Como se pode observar, a técnica τNTC permite realizar, de maneira direta e eficiente, 

esses dois subtipos de tarefas, o que a torna mais potente do que a técnica τTTC. No entanto, a 

técnica τNTC é menos econômica do que τTTC. 

A técnica τNTC se apóia nas propriedades gerais da igualdade ou princípios das 

equações equivalentes. Além disso, a necessidade de torná-la mais econômica faz dela um 

elemento tecnológico que permite, também, explicar e justificar a elaboração da técnica τTTC 

(transpor termos ou coeficientes), pela eliminação de etapas, ao realizar o subtipo de tarefa t1, 

conforme esquemas. 

 

Figura5: Esquemas de resolução de equações do tipo cbax =+ pela aplicação das técnicas τNTC e τNTC. 
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Essa dupla possibilidade de explicação para elaboração ou mobilização da técnica 

τTTC, em geral, torna difícil a identificação dos elementos tecnológicos empregados na 

praxeologia realizada pelo aluno para resolver exercícios relativos ao subtipo tarefa t1. 

No caso do subtipo de tarefa t21, a necessidade de tornar a aplicação da técnica τNTC 

mais econômica faz dela o elemento tecnológico que permite explicar e justificar a elaboração 

da técnica que consiste em reagrupar os termos semelhantes em um mesmo membro da 

igualdade, conforme veremos a seguir. 

Reagrupar termos semelhantes (ττττRTS). Esta técnica é uma criação didática que 

consiste em transformar equações do tipo 2211 bxabxa +=+  em uma equação do tipo cax =  

por meio da eliminação de etapas realizada na mobilização da técnica τNTC, conforme 

esquema apresentado na figura 6. 

Notes-se que, neste esquema (Figura 6), a última equação corresponde ao subtipo de 

tarefa t1, cuja solução é geralmente obtida por meio de aplicação da técnica τTTC, invertendo a 

operação, no caso, a multiplicação por uma divisão. Assim, a solução de uma equação por 

meio da aplicação da técnica τRTS se realiza em três etapas: reagrupar os termos semelhantes, 

invertendo o sinal dos termos transpostos (τRTS), reduzir os termos semelhantes (τDRE) e isolar 

a incógnita, transpondo o coeficiente (τTTC). Veja-se a figura, a seguir. 

 

Figura6: Esquemas de resolução de equações do tipo 2211 bxabxa +=+ pelas técnicas τNTC e τRTS 

Podemos notar ainda que, do ponto de vista prático, esta técnica confunde-se com a 

técnica τTTC, aplicada para resolver equações relativas ao subtipo de tarefa t1, cujas 

transposições são realizadas por meio de operações entre números conhecidos. Na aplicação 

da técnica τRTS, é diferente, pelo fato de que as transposições são realizadas também por meio 

de operações entre termos desconhecidos (incógnitos), isto é, por meio de cálculo algébrico. 

Por fim, a elaboração da técnica τRTS se apoia na técnica τNTC que, por sua vez, se apoia e se 
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justifica nas propriedades gerais da igualdade ou nos princípios de equivalência das 

equações.  

Outras propriedades auxiliares. Além das propriedades anteriores, utilizadas como 

elementos tecnológicos para explicar e justificar as técnicas próprias de resolução de equações 

do 1º grau, há outras propriedades que auxiliam a resolução de equações em que é necessário 

fazer transformações (desenvolvimento e reduções) para reduzi-las a uma das formas 

simplificadas (canônicas), como no caso dos seguintes subtipos de tarefas: 

• t11: resolver uma equação do tipo cxA =)( , em que )(xA  é uma expressão 

polinomial não reduzida à canônica. 

• t21: resolver uma equação do tipo )()( 21 xAxA = , em que )(xA1  ou )(xA2  são 

expressões polinomiais do primeiro grau não reduzidas à forma canônica. 

Dessa forma, as realizações dos subtipos de tarefas t11 e t21 estão condicionadas 

também à mobilização da técnica auxiliar que consiste em desenvolver ou reduzir expressões 

(τDRE) algébricas. 

Assim, a mobilização da técnica que consiste em desenvolver ou reduzir expressões 

(ττττDRE), conjuntamente com a aplicação de outras técnicas próprias de resolução de equações, 

dá origem às seguintes técnicas mistas: 

• τDRE_TTC: desenvolver ou reduzir expressões / transpor termos ou coeficientes. 

• τDRE_NTC: desenvolver ou reduzir expressões / neutralizar termos ou coeficientes. 

• τDRE_RTS: desenvolver ou reduzir expressões / reagrupar termos semelhantes. 

Por outro lado, dependendo das variáveis mobilizadas na produção das equações, há 

também equações escritas com números fracionários. Nesse caso, é comum transformá-las em 

novas equações equivalentes, escritas com números inteiros, adotando um desses dois 

procedimentos: 1) eliminam-se os denominadores, multiplicam-se todos os termos dos dois 

membros da equação por um múltiplo comum dos denominadores (de preferência o mmc); 2) 

reduzem-se todos os termos da equação ao mesmo denominador comum (de preferência o 

mmc), eliminando-os em seguida. Estas duas técnicas adotadas no processo de resolução de 

equações dão origem às seguintes técnicas mistas: 

• τED_TTC: eliminar denominadores / transpor termos ou coeficientes. 

• τED_DRE_TTC: eliminar denominadores / desenvolver ou reduzir expressões / 

transpor termos ou coeficientes. 

• τED_DRE_RTS: eliminar denominadores / desenvolver ou reduzir expressões / 

reagrupar termos semelhantes. 
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Os elementos tecnológicos que explicam e justificam as transformações necessárias 

para desenvolver e/ou reduzir uma expressão algébrica consistem das propriedades 

distributivas da multiplicação em relação à adição ou subtração. 

3.3.3 Tecnologias 

Os estudos realizados e sintetizados até o presente momento nos permitiram também 

identificar os seguintes princípios e propriedades matemáticas utilizados para explicar 

(justificar) as técnicas elaboradas (indicadas) para resolver equações do 1º grau com uma 

incógnita. 

• Princípios de equivalência entre equações, isto é, entre equações com as mesmas 

soluções ou raízes (θPEE). 

○ Princípio aditivo: “quando aos dois membros de uma equação se adiciona (ou 

deles se subtrai) a mesma quantidade, obtém-se uma nova equação equivalente 

à primeira”. 

○ Princípio multiplicativo: “quando aos dois membros de uma equação se 

multiplica (ou deles se divide) a mesma quantidade (diferente de zero), obtém-

se uma nova equação equivalente à primeira”. 

• Propriedades das operações inversas em R (conjunto dos números reais) ou leis da 

transposição de termos (θPOI). 

○ Se a , b  e c  são números reais tais que cba =+ , então cba −= . 

○ Se a , b  e c  são números reais tais que cba =⋅ , então bca ÷= , 0≠b . 

• Propriedades gerais da igualdade (θPGI) ou lei do cancelamento. 

○ Se cbcaba =⇔+=+ . 

○ Se cbcaba =⇔⋅=⋅ , com 0≠a . 

• Propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). 

○ Se k , a , b , c  e d  são números reais, então:  

kbkabak +=+ )(   e  bdbcadacdcba +++=++ ))((  

Podemos observar que os princípios de equivalência entre equações consistem de 

propriedades (ou axiomas) apoiadas em cálculos algébricos e, portanto, pertencem à teoria 

dos anéis dos polinômios (ΘAP). Por outro lado, as propriedades das operações inversas e as 

propriedades gerais das igualdades pertencem ao conjunto dos números reais (ΘCR). 
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3.3.4 Síntese da modelização a priori 

Sintetizando, apresentamos no quadro abaixo um resumo das praxeologias pontuais relativas 

aos tipos de tarefas sobre resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. 

Subtipos de tarefas técnicas Tecnologias 

t1 τTTC θPOI ; θPGI ; θPEE 

τDRE_τTTC θPDM_POI 
t11 

τDRE_τNTC θPDM _PGI ; θPDM _PEE 

τRTS θPOI 
t2 

τNTC θPGI ; θPEE 

τDRE_RTS θDRE _POI 
t21 

τDRE_NTC  θDRE _PGI ; θDRE _PEE 

Praxeologias pontuais relativas à resolução de equações do 1º grau 

Dependendo da natureza dos números envolvidos na escrita das equações, é possível 

incorporar, a cada uma destas técnicas, procedimentos para eliminar denominadores (τED), 

nos casos em que as equações contenham números fracionários. 

 



 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS PROGRAMAS  
INSTITUCIONAIS 



 

4 ANÁLISE DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO 

O objetivo deste capítulo consiste em analisar os documentos institucionais da França 

e do Brasil para o ensino de matemática, visando identificar e caracterizar os elementos das 

transposições didáticas externas realizadas nas escolas do Ensino Fundamental desses dois 

países, no que concerne ao ensino de resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. 

Trata-se de identificar e caracterizar elementos que possam esclarecer quais as praxeologias 

propostas nesses dois países para o ensino da resolução de equações do 1º grau com uma 

incógnita, visando saber qual a importância que os programas oficiais desses dois países dão 

ao ensino de equações do primeiro grau e como esse ensino evolui ao longo do currículo. 

A metodologia de trabalho para atingir esse objetivo consistiu, num primeiro 

momento, em analisar os aspectos gerais do Programa de Matemática francês e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, no Brasil, visando identificar os objetivos 

gerais e a organização didática proposta para o ensino de conteúdos de Matemática, bem 

como sua forma de estruturação e de organização. Num segundo momento da análise, 

procuramos identificar e caracterizar a maneira como os objetos da álgebra estão propostos, 

nesses dois documentos, para serem ensinados ao longo das diversas séries, em particular, o 

ensino de equações do 1º grau com uma incógnita. Posteriormente, procuramos determinar as 

praxeologias matemáticas existentes sobre o ensino de resolução de equações do 1º grau. Por 

fim, fizemos um estudo comparativo acerca do que foi observado nesses dois documentos, 

visando identificar os aspectos comuns e não comuns existentes nos dois países acerca das 

escolhas realizadas para o ensino de matemática, em particular, para o ensino de equações do 

1º grau com uma incógnita. 

4.1 ANÁLISE DO PROGRAMA DO ENSINO DE MATEMÁTICA NA FRANÇA 

4.1.1 Objetivos de ensino e organização curricular 

Os objetivos gerais do ensino de matemática para o nível colegial (na França) 

consistem em esclarecer, enriquecer e estruturar as aquisições das classes precedentes, bem 

como fortalecer a aquisição dos métodos e dos modos de pensar característicos da Matemática 

e desenvolver a capacidade de utilizar esse saber em diferentes domínios. Mais precisamente, 

nele é afirmado que o ensino de matemática tem por objetivo o desenvolvimento da aptidão 
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do aluno para pesquisar e de sua capacidade para criticar, conjecturar, deduzir, justificar, 

exprimir-se, etc. (FRANCE, 2004). 

No nível da escola fundamental, ainda de acordo com o programa, a Matemática, 

como outras disciplinas, contribui para a formação dos futuros cidadãos na medida em que 

seus conhecimentos e métodos tornam possível o desenvolvimento das capacidades do aluno 

para a prática de resolução de problemas correntes, mas igualmente para a prática de uma 

iniciação científica que lhe permita compreender não somente leis da Matemática14, mas 

também de outros domínios do conhecimento, como as leis que regem o nosso universo. 

Assim, de acordo com o programa francês, no Ensino Fundamental, o ensino e a 

aprendizagem de Matemática visam, cada vez mais, ao domínio de técnicas matemáticas 

elementares de tratamento (organização e representação) de dados, de resolução de cálculos 

numéricos e de equações, mas também de construções de conceitos (Ibidem, p.5). 

No que concerne à organização do ensino e aprendizagem de conceitos e 

procedimentos matemáticos, o programa curricular francês propõe que a atividade de 

resolução de problemas deve ocupar um lugar central na aprendizagem dos conhecimentos 

matemáticos, seja no momento de suas construções, escolhendo problemas cuja solução faz 

intervir novas técnicas ou novas noções, seja no momento de consolidação para dominar as 

técnicas, seja no momento de reinvestimento, procurando conhecimentos (noções ou 

procedimentos) melhores ou diferentes. A esse respeito, diz o programa francês: 

A compreensão e a apropriação dos conhecimentos matemáticos repousam 
sobre a atividade de cada aluno que deve, por conseguinte, ser privilegiada. 
[...] Os conhecimentos podem tomar sentido para o aluno a partir das 
questões que se colocam e dos problemas que resolvem [...] se a resolução 
de problemas permite o estabelecimento de novos conhecimentos, ela é 
igualmente um meio privilegiado para ampliar o sentido e para assegurar o 
seu domínio (FRANCE, 2004, p.7). 

Ainda sobre a resolução de problemas, o documento de acompanhamento do programa 

categoriza os problemas em três grandes categorias: 

• Problemas que correspondem às situações da vida diária e apresentam uma 

complexidade razoável para inscrever-se no universo familiar dos alunos. 

• Problemas que são postos em outros campos disciplinares e permitem trabalhar 

sobre a ideia de modelização matemática, em especial, de descrever, controlar e 

antecipar fenômenos em situações acessíveis aos alunos. 

                                            
14 Não somente perceber os conceitos e procedimentos da Matemática como ferramentas 
que possibilitam resolver problemas cotidianos, mas também como objetos do 
conhecimento.  



 75 

• Problemas que tratam diretamente de objetos matemáticos e conduzem, mais 

particularmente, ao desenvolvimento da curiosidade matemática e do espírito de 

investigação. 

Sobre este último tipo de problema, de acordo com aquele documento, "convém 

distinguir exercício de aplicação e problema verdadeiro cuja solução não é obtida diretamente 

pela utilização de conhecimentos estudados anteriormente".  

Ainda sobre a organização do ensino e das aprendizagens em Matemática, o 

programa curricular francês afirma que se deve “facilitar a boa estruturação dos saberes e dos 

métodos, em especial, para uma iniciação progressiva ao raciocínio dedutivo" ((FRANCE, 

2004, p.6). Nesse sentido, é necessário que o ensino e a aprendizagem de Matemática sejam 

organizados de modo a: 

• levar em conta os conhecimentos anteriores do aluno, visando colocar em 

evidência os pontos fortes e identificar possíveis dificuldades.  

• ser coerente e eficaz, tendo em vista que todo o conhecimento deve ser 

identificado, nomeado e desvinculado progressivamente do contexto de 

aprendizagem, por meio de uma síntese das noções (definições, teoremas, etc) e 

dos métodos (técnicas) de resolução dos problemas colocados em evidência na 

atividade.  

• levar os alunos a uma iniciação progressiva da demonstração matemática, de modo 

a distinguir uma propriedade conjecturada e verificada sobre exemplos de uma 

propriedade demonstrada. 

• conduzir o aluno a utilizar tanto a linguagem ordinária (língua materna) quanto a 

linguagem matemática especializada, para que ele possa compreender e produzir 

textos matemáticos, de forma progressiva,. 

• estimular o aluno a fazer trabalhos pessoais (resolução de exercícios, redação e 

resolução de problemas variados), não somente para reforçar os conhecimentos 

básicos, mas também para ampliá-los e, assim, suscitar o interesse do mesmo para 

a atividade matemática. 

• utilizar a avaliação como o instrumento de regulação (para o professor e para o 

aluno) e não somente como instrumento de verificação das competências 

dominadas pelos alunos; 

• levar em conta o fato de que toda aprendizagem realiza-se em um determinado 

tempo, com atividades variadas, e que toda nova aquisição deve ser retomada, 

consolidada e enriquecida. 
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O programa francês organiza os conteúdos de Matemática em quatro domínios 

caracterizados por objetivos específicos: 

• Números e cálculo: adquirir diferentes maneiras de escrever números (escrita 

decimal, escrita fracionária, radicais) e de operar com eles; representar a reta 

graduada completa, com o zero separando valores positivos e negativos, e aprender 

a localizar os números encontrados; prosseguir a aprendizagem do cálculo sob 

todas as suas formas: mental, escrito, instrumentado; assimilar progressivamente a 

linguagem algébrica (cálculo algébrico) e o seu emprego para resolver problemas 

(em especial, distinguir igualdade, identidade e equação). 

• Geometria: passar da identificação perceptiva (reconhecimento visual) de figuras e 

configurações à sua caracterização por propriedades (passagem do desenho à 

figura); isolar numa configuração os elementos a serem levados em conta para 

responder uma pergunta; ser familiarizado com representações do espaço, 

notadamente com a utilização de convenções usuais para os tratamentos permitidos 

por estas representações; descobrir algumas transformações geométricas simples: 

simetrias, translações, rotações; constituir um primeiro repertório de teoremas e 

aprender a utilizá-los. 

• Grandezas e medidas: familiarizar-se com o uso das grandezas mais comuns no 

dia a dia (comprimentos, ângulos, áreas, volumes, durações); conhecer e utilizar 

perímetros, áreas e volumes das figuras planas e dos sólidos estudados; calcular 

com as unidades relativas às grandezas estudadas e com as unidades de algumas 

grandezas quocientes e de algumas grandezas produtos. 

• Organização e gestão de dados ― funções: dominar diferentes tratamentos em 

relação à proporcionalidade; abordar a noção de função (exemplos das funções 

lineares e afins); iniciar-se na leitura, na utilização e na produção de 

representações, de gráficos e na utilização de uma tabela; adquirir algumas noções 

fundamentais de estatística descritiva. 

Os conteúdos algébricos são propostos para serem desenvolvidos nos domínios dos 

"números e cálculos" e da "organização e gestão de dados ― funções", cujo objetivo consiste 

em iniciar os alunos no cálculo literal: propriedades operacionais, desenvolvimento, 

equacionamento e resolução de equações. 

O programa afirma que a divisão dos conteúdos nesses domínios é feita por uma 

conveniência de apresentação. Nesse sentido, ele adverte que essa divisão não deve conduzir a 
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um ensino compartimentado por temas; tanto quanto possível, as atividades conduzidas na 

classe devem integrar noções e representações dos diferentes domínios, de modo que tomem 

sentido mais global para o aluno. 

No que se refere à estrutura da apresentação dos objetos da Matemática, no programa, 

por classe, observa-se que ela é realizada levando-se em consideração três aspectos, dispostos 

em colunas: os conteúdos propostos; as competências esperadas em relação a cada conteúdo; 

comentários, explicações ou exemplos de atividades relativas aos conteúdos ou competências. 

É dito no programa que essa maneira de apresentação tem o objetivo de ajudar o professor a 

distinguir competências exigíveis, que devem ser adquiridas pelo aluno, entre as várias 

competências que, geralmente, são trabalhadas nas atividades de aprendizagem. O texto no 

programa explica que o fato de tais competências serem apresentadas separadamente não 

significa que as mesmas sejam estudadas separadamente. 

4.1.2 O que diz o programa sobre o ensino de álgebra  

4.1.2.1 Classe de sixième
15 

O programa de Matemática para esta classe afirma que o ensino da matemática tem 

por objetivo: consolidar, enriquecer e estruturar as aquisições da escola primária; preparar a 

aquisição dos métodos e dos modos de pensamento característicos da Matemática (resolução 

de problemas, raciocínio); desenvolver a capacidade de utilizar os instrumentos matemáticos 

em diferentes domínios (vida corrente, outras disciplinas). Para isso, é necessário que:  

[...] a atividade de aprendizagem vise construir os conhecimentos 
matemáticos a partir de problemas encontrados em outras disciplinas ou 
procedentes da própria Matemática. Em contrapartida, os conhecimentos 
matemáticos devem ser utilizáveis em especialidades diversas, o que 
contribui para se tomar consciência da coerência dos saberes e do seu 
interesse mútuo, o que favorece a tomada de consciência pelos alunos, ao 
mesmo tempo, do caráter de "instrumento" da matemática e o seu 
desenvolvimento como ciência autônoma. (FRANCE, 2004, p.13) 

Não há atividades algébricas programadas para a classe de sixième em nenhum bloco 

de conhecimento. Em rápida análise do programa precedente, pudemos verificar que, 

anteriormente, eram propostas atividades de iniciação à álgebra nos trabalhos relativos ao 

domínio dos números e cálculos, notadamente sobre resoluções de equações simples e escritas 

                                            
15 Na França, a classe de sixième corresponde ao sexto ano do Ensino Fundamental no Brasil, a classe de 

cinquième corresponde ao sétimo ano, a classe de quatrième, ao oitavo ano e a classe de troisième, ao nono ano. 
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literais. Assim, no programa precedente eram exigidos dos alunos os desenvolvimentos das 

seguintes competências: 

• Sobre resolução de equações: encontrar, em situações numéricas simples, o 

número que: 

o acrescentado a um determinado número (conhecido), resulta num terceiro 

como resultado; 

o subtraído de um determinado número, resulta em terceiro número como 

resultado; 

o multiplicado por um determinado número, resulte como resultado um terceiro 

número. 

• Sobre as escritas literais: aplicar uma fórmula literal numa situação familiar ao 

aluno.  

Na coluna destinada aos comentários relativos a essas competências, é dito que o 

aluno deve treinar esquematizar um cálculo utilizando letras que, a cada uso, serão 

substituídas por valores numéricos. Em contrapartida, na coluna das competências, afirma-se 

que a designação da incógnita por uma letra não é necessária nos problemas que se traduzem 

pela procura de um número que falta numa operação e que podem ser resolvidos por 

equações. Ou seja, o programa parece ser contraditório, pois, se, por um lado, sugere que se 

desenvolva um trabalho de introdução à álgebra (passagem da aritmética à álgebra) utilizando 

letras para designar números, por outro lado, sugere também que a transição da língua natural 

(materna) para a linguagem literal não é necessária, isto é, não se deve desenvolver um 

trabalho de tradução de problemas por meio de equações.  

4.1.2.2 Classe de cinquième 

Nesta classe, o programa francês afirma que o ensino de matemática reforça a 

formação intelectual dos alunos, "desenvolvendo a sua aptidão para pesquisar, sua capacidade 

de criticar, justificar ou rejeitar uma afirmação, habituando-os a exprimir-se com clareza tanto 

oralmente quanto por escrito" (FRANCE, 2005, p.35). Para o desenvolvimento dessas 

competências, o programa sugere que o professor deve propor atividades experimentais que 

permitam aos alunos conjecturar; atividades de resolução de problemas que dêem sentido aos 

conhecimentos trabalhados e permitam ampliar os domínios de utilização; atividades de 

investigação e formulação de definições e teoremas; etc. 
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As atividades de formação não podem reduzir-se à aplicação das 
competências exigíveis e devem, por conseguinte, ser também ricas e 
diversificadas tanto quanto possíveis. Elas são as ocasiões de mobilizar e 
consolidar as aquisições anteriores numa perspectiva ampliada. (FRANCE, 
2005, p.35) 

No caso da álgebra, afirma-se que a sua aprendizagem deve ser organizada de maneira 

progressiva, tanto em cálculo literal quanto na abordagem das noções de equação e de 

identidade. Além disso, afirma-se também que essas noções devem apoiar-se sobre a 

resolução de problemas que necessitam do emprego de letras para designa incógnitas, 

indeterminadas ou variáveis.  

No que concerne à organização, no programa da classe de cinquième propõe-se que o 

estudo de álgebra seja introduzido no domínio de "organização e gestão de dados ― funções", 

como tema de articulação, por meio do trabalho com expressões algébricas, em que se 

enfatiza o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, substituindo letras por valores 

numéricos. Nessa abordagem, as letras assumem o status de variável por meio de expressões, 

tais como “em função de” e “é função de”.  Assim, o trabalho com o cálculo algébrico é 

explorado nessa fase escolar com o objetivo que consiste em desenvolver as seguintes 

competências: 

• Utilizar uma expressão algébrica 

• Produzir uma expressão algébrica. 

Além disso, na coluna dos comentários, afirma-se, ainda, que há numerosas situações 

no programa de Matemática que conduzem à utilização e produção de "expressões literais 

(fórmulas)", notadamente nos domínios das grandezas e medidas e dos números e cálculos, 

conforme preconiza o extrato a seguir: 

Numerosos temas do programa, notadamente nos domínios das grandezas e 
medidas, conduzem a utilizar expressões literais (fórmulas). [...] Mesmo no 
domínio numérico, certas situações se prestam particularmente à produção 
de expressões literais, por exemplo: expressão que determina a metade de 
dois números, expressão do fato de que um número é múltiplo de 7 (Ibidem, 
p. 39). 

No que se refere ao trabalho relativo ao cálculo literal, o programa propõe que ele seja 

desenvolvido por meio de atividades de substituição das letras por números, o que permite 

não somente efetuar cálculos numéricos, mas também compreender e dominar as regras de 

escrita de expressões literais. O trabalho de iniciação às equações deve tomar como referência 

os sentidos das operações (procura de um número desconhecido numa operação) e a sua 

resolução pela testagem de valores numéricos. A esse respeito, afirma-se que a atividade de 
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"testar a veracidade de uma igualdade literal por valores numéricos permite dar significação 

ao sinal de igualdade diferente daquela existente na execução de cálculos”. 

O estudo de álgebra prossegue na parte do programa que trata do domínio dos 

“números e cálculos”, em que se propõe o uso das identidades kbkabak +=+ )(  e 

kbkabak −=− )(  para transformar (desenvolver e fatorar) expressões numéricas e 

algébricas, sem mencionar que se trata de propriedades distributivas da multiplicação em 

relação à adição ou à subtração. 

Além disso, com relação às atividades de transformações de expressões algébricas, o 

programa adverte que a aplicação dessas identidades com o uso de letras apresenta uma 

dificuldade que deve ser levada em consideração e que podem ser encontradas em situações 

dos demais domínios, conforme podemos verificar no extrato a seguir: 

O emprego das letras nestes tipos de igualdades é uma dificuldade necessária 
a ter em conta. Ela apoia-se em situações emprestadas dos quadros 
numéricos ou geométricos nas quais são trabalhadas identidades do tipo 

5515 +=+ xx )( , )( yxyx +=+ 222  e 205435 −=− xx )(  (Ibidem, p.44).  

Dando continuidade, o programa propõe que o estudo das equações tem por objetivo o 

desenvolvimento da seguinte competência: testar se uma igualdade que comporta uma ou 

duas incógnitas é verdadeira quando se atribuem valores numéricos a elas. Isto é, propõe-se 

que o trabalho de resolução de equações seja desenvolvido de maneira progressiva por meio 

das atividades que solicitem ao aluno testar uma igualdade utilizando valores numéricos 

fornecidos. E mais, afirma-se que a atividade de testar o valor que torna verdadeira uma 

igualdade, comportando duas incógnitas, permite pôr em evidência um novo significado do 

sinal de igualdade "=". Nesse sentido, ele sugere que se evite "a prática de algoritmos 

desprovidos de verdadeiros sentidos".  

Sobre a resolução de problemas, embora não explique por quê, o programa pede uma 

atenção especial aos problemas cuja equação não pode ser resolvida facilmente por um 

raciocínio aritmético. Nesse sentido, afirma-se: “Uma atenção particular deve ser observada na 

introdução de uma letra para designar um número desconhecido em situações em que o problema não 

pode ser facilmente resolvido por um raciocínio aritmético” (Ibidem, p.48). 

Uma hipótese para tal alerta se justifica pelo fato de que tais tipos de equações não são 

facilmente resolvidos pelo método de testar igualdades algébricas, substituindo letras por 

valores numéricos. 

Como se pode observar no quadro 1, a seguir, não foram identificados no programa 

francês de ensino de matemática os elementos que poderiam compor uma organização 
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matemática pontual em torno do tipo de tarefa “Traduzir uma sentença matemática da língua 

usual para a forma algébrica”. Talvez porque esta não seja um tipo de tarefa, na concepção 

proposta por Chevallard, mas sim um gênero de tarefa, tendo em vista que parece não haver 

uma técnica própria e até mesmo elementos teóricos que a expliquem ou justifiquem. 

Tipos de tarefas Técnicas Tecnologias 

Calcular valores numéricos de 
expressões algébricas. 

Substituir as letras por valores 
numéricos e calcular o valor da 
expressão numérica obtida. 

Regras de prioridades e 
propriedades operatórias. 

Desenvolver ou fatorar 
expressões algébricas. 

Fazer uso da identidade 
kbkabak ±=± )(  

Propriedades distributivas da 
multiplicação 

Resolver equações do 1º grau. 
Testar igualdades, substituindo 
letras por valores numéricos. 

Regras de prioridades e 
propriedades operatórias. 

Quadro 1: Praxeologia matemática regional existente em torno da álgebra no 
programa de ensino de matemática na classe de cinquième.  

4.1.2.3 Classe de quatrième 

O estudo de álgebra, nesta etapa, é proposto para ser realizado no domínio dos 

"números e cálculos" e deve desenvolver-se em torno de dois eixos: 1) o cálculo literal ― que 

compreende o trabalho de transformação de escrita algébrica, bem como a articulação entre 

cálculos literais e cálculos numéricos; 2) a resolução de problemas que conduzem a uma 

equação do 1º grau com uma incógnita. 

No que se refere ao estudo do cálculo literal, o programa propõe que ele seja 

desenvolvido de maneira progressiva por meio de atividades que permitam ao aluno dar 

sentido às expressões algébricas, tanto no que concerne ao cálculo algébrico quanto à escrita 

de equações na resolução de problemas. Ou seja, é necessário que a aprendizagem de álgebra 

se apoie sobre a resolução de problemas nos quais as letras são empregadas para designar 

incógnita, indeterminada ou variável. Em particular, por meio de escritas para utilização de 

fórmulas. 

No que se refere à articulação entre expressões literais e cálculos numéricos, propõe-se 

o desenvolvimento das seguintes competências algébricas: 

• Calcular o valor numérico de expressões literais, atribuindo valores numéricos às 

variáveis; 

• Reduzir expressões literais do tipo )( 243 −− xx , 22 32 xxx +− , etc. 

• Desenvolver expressões literais da forma ))(( dcba ++ .  
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O programa afirma que a articulação entre cálculos literais e cálculos numéricos, que 

representa ainda uma dificuldade para o aluno, seja realizada a partir da prática de testar a 

veracidade de igualdades e desigualdades, o que permite ajudar o aluno a compreender o 

sentido do cálculo literal. Nesse sentido, ele sugere que o trabalho proposto seja articulado em 

torno de três eixos: utilização de expressões literais, dando lugar ao cálculo numérico; 

utilização do cálculo literal para equacionar e resolver problemas; utilização do cálculo literal 

para encontrar um resultado geral, em particular da aritmética. 

O documento afirma também que a aquisição das técnicas de cálculo literal, que se 

constitui ainda como um dos pontos delicados do ensino de matemática, deve realizar-se por 

meio de atividades de transformações de expressões literais, ou seja, a partir de atividades 

para desenvolver ou reduzir uma expressão algébrica. A esse respeito, é dito que a atividade 

de efetuar a distributividade da multiplicação em relação à adição permite o reconhecimento 

da estrutura de uma expressão algébrica e a identificação dos termos e fatores. Por 

conseguinte, esta atividade não deve limitar-se exclusivamente a exemplos numéricos. 

Ainda no que se refere à competência para desenvolver expressões algébricas, o 

programa afirma que este trabalho tem por objetivo final a redução da expressão 

desenvolvida. E mais, que a atividade de transformação deve responder a objetivos bem 

precisos, como o da resolução de equações e o do estabelecimento de um resultado geral por 

meio de fórmulas; em particular, ela deve visar à obtenção dos seguintes tipos de expressões: 

bax + e cbxax ++
2 . 

No caso do estudo das equações de 1º grau com uma incógnita, o programa propõe 

que ele deve ser introduzido por meio de problemas procedentes de outras partes do 

programas de Matemática e de outras disciplinas. E mais, que a atividade de resolução de 

problema deve explicitar, a cada vez, suas diferentes etapas: equacionar, resolver a equação e 

interpretar o resultado. Além disso, os problemas devem ser escolhidos de maneira a conduzir 

às equações do tipo dcxbax +=+ , que permitem explicitar os limites dos métodos de 

resolução aritmética e fazer intervir o método de resolução algébrica. Contudo, o programa 

não explica e nem explicita quais são esses métodos ou técnicas. 

Como se pode observar no quadro 2, a seguir, o programa afirma que os problemas 

devem ser escolhidos de maneira a conduzir à resolução de equações do tipo dcxbax +=+ , 

porque estas permitem explicitar os limites dos métodos de resolução aritmética e fazer 

intervir o método de resolução algébrica. No entanto, além da técnica de testar igualdades, 
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substituindo letras por valores numéricos, o programa não apresenta outras técnicas possíveis 

de serem utilizadas pelos alunos para realizar (resolver) os subtipos de tarefa relativos à 

resolução de equações do 1º grau. Ele nem mesmo sugere uma técnica que permita resolver as 

equações que não podem ser resolvidas por procedimentos aritméticos. Além disso, como 

ocorreu na classe de cinquième, o programa não esclarece quais são os procedimentos 

(técnicas) que devem ser adotados para traduzir um problema da língua materna para a 

linguagem algébrica. 

Tipos de tarefas Técnicas Tecnologias 

Calcular o valor numérico de 
expressões algébricas. 

Substituir as variáveis por 
valores numéricos e calcular o 
valor da expressão obtida. 

Regras de prioridades e 
propriedades operatórias sobre 
os números 

Desenvolver ou reduzir 

expressões algébricas. 

Fazer uso das identidades 
kbkabak ±=± )(  

bdbcadaacdcba +++=++ ))((  

Propriedades distributivas da 
multiplicação 

Resolver equações do 1º grau 
com uma incógnita. 

Testar igualdades, substituindo 
letras por valores numéricos. 

Regras de prioridades e 
propriedades operatórias sobre 
os números 

Resolver problemas que 
conduzam a equações do 1º 
grau com uma incógnita. 

Equacionar, resolver a equação 
obtida e verificar. 

(Não explicitada) 

Quadro 2: Praxeologia matemática regional existente em torno da álgebra no 
programa de ensino de matemática na classe de quatrième. 

4.1.2.4 Classe de troisième 

O programa francês para esta classe, logo na apresentação dos objetivos gerais do 

ensino de matemática, afirma que o objetivo do trabalho sobre o cálculo literal consiste em 

"completar as bases do cálculo literal e abordar o conceito de função" (FRANCE, 1998, p. 

77). Um pouco depois, quando do esclarecimento dos conteúdos, como é dito nas orientações 

das classes anteriores, reafirma-se que a atividade de resolução de problema constitui-se em 

um dos objetivos do ensino da matemática, em especial, porque permite alimentar o domínio 

numérico e o domínio literal com temas procedentes da geometria, da gestão de dados, de 

outras disciplinas e da vida cotidiana.  

Nesta etapa, é dito que um dos objetivos visados é que o cálculo literal "integre-se aos 

meios de expressão dos alunos ao lado da língua usual, do emprego dos números ou das 

representações gráficas". Para isso, é necessário que o professor proponha atividades em que 
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"o cálculo literal torne-se simples de ser efetuado e em que ele apresente sentido" (FRANCE, 

1998, p.83). O programa propõe que o trabalho de resolução de problema dos diferentes 

campos, por meio de uma equação do 1º grau, deve prosseguir nesta classe. E mais, que esse 

trabalho ocorra ao mesmo tempo que devem ser propostos problemas que conduzam à 

resolução de inequações do 1º grau com uma incógnita, de equações do 2º grau e de sistemas 

de duas equações do 1º grau com duas incógnitas. 

Na parte do programa que trata de cálculos algébricos, os produtos notáveis são 

utilizados na resolução de expressões tanto numéricas quanto algébricas. Nesse sentido, são 

propostas as seguintes competências para serem desenvolvidas acerca dos conteúdos relativos 

às escritas literais e aos produtos notáveis: 

• Fatorar expressões tais como )())(( 2521 +−++ xxx e ))(()( 31212 2
++++ xxx ; 

• Conhecer os produtos notáveis 22
bababa −=−+ ))(( , 222 2 bababa ++=+ )(  e 

222 2 bababa +−=− )(  e utilizá-los em expressões literais ou numéricas simples 

como ))(( 2525 −+++ xx , ))(()()( 25252545 222
−+++=−+=−+ xxxx  e 

120010021100101 22
++=+= )(  

Na coluna destinada aos comentários sobre escritas literais, começa-se afirmando que 

o reconhecimento de uma expressão algébrica escrita sob a forma de produtos notáveis pode 

representar uma dificuldade que deve ser levada em consideração. Por essa razão, o programa 

propõe que o trabalho com esse tipo de expressões algébricas seja articulado em torno da 

utilização de expressões literais, para efetuar cálculos numéricos, e da utilização do cálculo 

literal, para equacionar e resolver problemas. Além disso, propõe-se também que as 

atividades com expressões algébricas assegurem o domínio das noções de desenvolvimento e 

fatoração de expressões simples. 

Na parte do programa que trata dos conteúdos relativos às equações e inequações do 

1º grau, são propostas, para serem desenvolvidas, as seguintes competências: 

• Utilizar o fato de que os números relativos da forma ab e ac têm a mesma ordem 

que b e c, se a é estritamente positivo, e a ordem inversa, se a é estritamente 

negativo. 

• Resolver inequações do 1º grau com uma incógnita e com coeficientes numéricos e 

representar as soluções sobre uma reta graduada. 

• Resolver algebricamente sistemas de duas equações do 1º grau com duas 

incógnitas que admitam uma única solução e dar uma interpretação gráfica. 
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• Resolver uma equação escrita sob a forma AB = 0, em que A e B designam 

expressões do 1º grau de mesma incógnita. 

• Resolver problemas que conduzem a equações, inequações ou sistemas de duas 

equações do 1º grau. 

Na coluna destinada aos comentários, é dito que as atividades de interpretação gráfica 

utilizem apenas a representação de funções afins, por meio de problemas procedentes das 

diferentes partes do programa, e cuja resolução deverá explicitar, a cada momento, as 

diferentes etapas: equacionar, resolver a equação e interpretar o resultado.  No caso da 

resolução da equação, é dito que ela “Poderá apoiar-se em todas estas partes sobre as 

atividades já praticadas nas classes anteriores, notadamente sobre aquelas de testes por 

substituição de letras por valores numéricos” (FRANCE, 1998, p. 84)  

O quadro a seguir mostra a síntese dos elementos identificados, de forma mais ou 

menos explícita, da praxeologia regional existente no programa de ensino de matemática para 

a classe de troisième. 

Tipos de tarefas Técnicas Tecnologias 

Fatorar expressões algébricas. (Não explicitada) 
Propriedades distributivas da 
multiplicação. 

Resolver equações do 1º grau com uma 
incógnita. 

(Não explicitada) (Não explicitada) 

Resolver inequações do 1º grau com uma 
incógnita. 

(Não explicitada) (Não explicitada) 

Resolver sistemas de equações do 1º grau 
com duas incógnitas. 

(Não explicitada) (Não explicitada) 

Resolver equações do segundo grau do 
tipo 0=++ ))(( dcxbax . (Não explicitada) 

Propriedade do produto nulo: se 
A x B = 0, A = 0 ou B = 0. 

Quadro 3: Praxeologia matemática regional existente em torno da álgebra no 
programa de ensino de matemática na classe de troisième. 

Como se pode observar, a partir do quadro 3, embora o programa de ensino francês 

para a classe de troisième apresente alguns elementos tecnológicos que devem ser utilizados 

para a elaboração das técnicas de resolução dos diferentes tipos de tarefas identificados, 

relativos ao ensino de álgebra, são poucas as orientações apresentadas sobre as técnicas e os 

elementos tecnológicos que devem ser utilizados na resolução (ou elaboração de técnicas) dos 

diferentes tipos de tarefas identificados no programa.  

No caso do tipo de tarefa “Fatorar expressões algébricas”, o programa apenas fornece 

indicações de que as atividades de fatoração se apoiem em elementos tecnológicos que 



 86 

correspondem às propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição ou 

subtração; ele não apresenta sugestões de como as utilizar para fatorar uma expressão, isto é, a 

técnica a ser utilizada ou elaborada. No que concerne ao estudo das equações do 2º grau, nesta 

série, o programa francês limita-se a propor a resolução de equações escritas sob a forma A x 

B = 0, em que A e B designam duas expressões do primeiro grau, escritas na forma canônica, 

e informa que o processo de resolução deve se apoiar no elemento tecnológico que 

corresponde à propriedade denominada produto nulo, isto é: se 0=× ba , então 0=a ou 

0=b . No que se refere ao estudo de sistemas de duas equações do primeiro grau com duas 

incógnitas, ele propõe que os mesmos sejam resolvidos por meio de processos que conduzam 

à resolução de equações com uma única incógnita, sem propor nenhuma técnica de resolução. 

E mais, afirma-se ainda que o estudo dos diferentes métodos de resolução algébrica de um 

sistema de equações não é um dos objetivos do programa desta série. Nos casos das equações 

e inequações do primeiro grau, não foi encontrado qualquer comentário acerca dos 

procedimentos de resolução. 

Como se pode observar, o programa não apresenta nem as técnicas nem as tecnologias 

correspondentes à realização dos seguintes tipos de tarefas: 

• Resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. 

• Resolver inequações do primeiro grau com uma incógnita. 

• Resolver sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. 

O trabalho com álgebra prossegue no bloco de organização e gestão de dados ― 

funções, no qual se propõe que a utilização das expressões “é função de” e “varia em função 

de” seja associada prudentemente à notação f(x), em que x assume determinados valores 

numéricos em expressões do tipo ax  (designando uma função linear) e bax +  (designando 

uma função afim). 

4.1.3 Síntese 

O principal objetivo deste estudo foi determinar a organização matemática proposta 

no programa oficial francês para o ensino de equação do 1º grau com uma incógnita. Neste 

momento, apresentaremos algumas considerações sobre os principais pontos destacados no 

programa francês de Matemática para o Ensino Fundamental. 

Em termos de estrutura do documento para a apresentação dos temas matemáticos, 

observa-se que os conteúdos de Matemática são organizados em torno de quatro domínios: 
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números e cálculos; organização e gestão dos dados – função; geometria; e grandeza e 

medida. Os conteúdos de álgebra são propostos para serem ensinadas nos domínios dos 

números e cálculos, da organização e gestão de dados e das funções. 

No que se refere à abordagem adotada para o ensino e a aprendizagem de 

conhecimentos matemáticos, o programa propõe que a atividade de resolução de problema 

ocupe um lugar central em todas as atividades matemáticas, quer no momento de construção, 

escolhendo problemas cuja solução faz intervir novas técnicas ou novas noções, quer no 

momento de consolidação para dominar técnicas, quer no momento de reinvestimento, 

procurando conhecimentos melhores ou diferentes. 

O programa afirma que o ensino de álgebra tem por objetivo iniciar os alunos no 

cálculo literal (prioridades operacionais, desenvolvimento e redução, equações e resolução), 

que deve ser conduzido de maneira progressiva a partir de situações que dêem sentido a esse 

tipo de cálculo. Dessa forma, sugere-se que a aprendizagem se apoie sobre a resolução de 

problemas, utilizando letras para designar incógnitas, indeterminadas ou variáveis. 

A noção de expressão algébrica é introduzida como expressões que comportam letras e 

é desenvolvida ao longo dos quatro anos por meio de situações envolvendo: cálculo numérico 

de expressões, em que as letras (assumindo o status de variáveis) são substituídas por valores 

numéricos; cálculo algébrico, o que permite efetuar operações (desenvolver, reduzir ou 

fatorar) com expressões algébricas. As letras assumem o status de incógnitas no trabalho com 

equações e de variáveis no trabalho proposto para a introdução da noção das funções linear e 

afim. A noção de equação é proposta para ser introduzida por meio de problemas em que as 

letras representam os valores desconhecidos, isto é, incógnitas.  

No que se refere ao ensino de equações do 1º grau com uma incógnita, que é o 

objetivo maior deste estudo, o programa propõe que ele seja introduzido na classe de 

cinquième por meio de atividades de resolução de problemas simples com operações 

aritméticas em que as letras sejam utilizadas para designar números desconhecidos e cujo 

método de resolução proposto consiste em testar a igualdade, utilizando valores numéricos. O 

estudo das equações do 1º grau com uma incógnita prossegue nas classes de quatrième e 

troisième, ainda por meio de resolução de problemas que conduzem à escrita de equações, em 

especial, à escrita de equações do tipo dcxbax +=+ , cujo objetivo consiste em explicitar 

os limites dos métodos de resolução aritmética. Contudo, à exceção da técnica de resolução 

que consiste em testar a igualdade, substituindo as incógnitas por determinados valores 

numéricos, o programa francês não esclarece quais são esses limites, quais são os métodos de 

resolução algébrica e nem quais são os métodos de resolução aritmética. 
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O quadro a seguir apresenta a síntese da evolução dos conteúdos relativos ao ensino de 

álgebra propostos no programa de ensino francês para as escolas do nível colegial (Ensino 

Fundamental). 

CLASSE Cálculo literal 

6e  

 

• Expressões algébricas (cálculo de valores numéricos) 16. 

• Equações do tipo cbx =+  e cax = 17 

5e  

• Expressões algébricas (cálculo de valores numéricos). 

• Cálculo algébrico: desenvolvimento e redução de expressões algébricas aplicando a 
identidade kbkabak +=+ )( ). 

• Problemas do 1º grau (equacionamento) 

• Equações de 1º grau (testando igualdades). 

4e  

• Expressões algébricas (cálculo de valores numéricos). 

• Expressões algébricas (cálculo algébrico: desenvolvimento e redução). 

• Cálculo algébrico: desenvolvimento e redução de expressões algébricas aplicando as 
identidades kbkabak +=+ )( ) e bdbcadacdcba +++=++ ))(( . 

• Problemas do 1º grau (equacionamento) 

• Equações de 1º grau. 

3e  

• Problemas do 1º grau (equacionamento) 

• Equações de 1º grau. 

• Inequações de 1º grau. 

• Sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas. 

• Cálculo algébrico: fatoração. 

• Equações de segundo grau do tipo AB = 0 (resolução por fatoração) 

Quadro 4: Síntese dos conteúdos de álgebra para as classes de collège 

Conclusão. Embora o programa oficial francês apresente alguns direcionamentos para 

o ensino de álgebra, em particular, para o ensino de equação do 1º grau com uma incógnita, 

este estudo nos permitiu concluir que o referido programa para o ensino de matemática não 

responde de maneira precisa à nossa questão inicial, ou seja: Qual é a praxeologia matemática 

proposta no programa oficial francês para o ensino de equações do primeiro grau com uma 

incógnita? 

                                            
16 No atual programa (2004) da classe de sixième (6º ano do Ensino Fundamental) não há sugestões nesse 
sentido. Tais sugestões se encontram no programa precedente. 
17 Idem. 
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4.2 ANÁLISE DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS - MATEMÁTICA 

4.2.1 Objetivos de ensino e organização curricular 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática para o 3º e o 4º ciclos do 

Ensino Fundamental, logo na apresentação, afirmam que eles foram produzidos com o 

objetivo de construir “um referencial que oriente a prática escolar de forma a contribuir para 

que toda criança e jovem brasileiros tenham acesso a um conhecimento matemático que lhes 

possibilite de fato sua inserção, como cidadãos, no mundo do trabalho, das relações sociais e 

da cultura” (BRASIL, 1998, p. 15). 

No citado documento, concebe-se a Matemática como instrumento que permite ao 

aluno compreender o mundo em que vive e como área do conhecimento que estimula o 

interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para 

resolver problemas (ibidem, p. 15).  

Ainda sobre os objetivos da Matemática, os PCN afirmam que o Ensino Fundamental 

tem por objetivo levar o aluno a: 

Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 
transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 
característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 
curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 
para resolver problemas (ibidem, p.47). 

No que concerne ao ensino e à aprendizagem de Matemática, os PCN atribuem à 

resolução de problemas o ponto de partida da atividade matemática e destacam a importância 

da História da Matemática e das Tecnologias da Comunicação na aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. Ainda sobre a importância da resolução de problemas como eixo organizador do 

processo de ensino e aprendizagem de matemática, os PCN afirmam que: 

A situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não a 
definição. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, idéias e 
métodos matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de 
problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver 
algum tipo de estratégia para resolvê-las (ibidem, p.40). 

De acordo com os PCN, a maior parte dos problemas apresentados em sala de aula não 

se constituem verdadeiros problemas, por não conterem um verdadeiro desafio para o aluno e 

nem mesmo exigir a necessidade de verificação para validar o processo de solução. Assim, 

para os PCN, uma situação pode ser entendida como um verdadeiro problema matemático na 

medida em que demanda a realização de uma sequência de ações (ou operações) para obter 

um resultado. Resolver um problema pressupõe que o aluno: 
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• Elabore um ou vários procedimentos de resolução (como realizar simulações, fazer 

tentativas, formular hipóteses); 

• Compare seus resultados com os de outros alunos; 

• Valide seus procedimentos. 

Essas novas concepções de ensino contrapõem-se às que ainda perduram no Brasil e 

que são marcadas pela: formalização precoce de conceitos; preocupação excessiva com o 

treino de habilidades e com a mecanização de processos, sem compreensão; organização 

linear dos conteúdos, dominada pela ideia de pré-requisito baseado apenas na estrutura lógica 

da Matemática. 

Na concepção de ensino proposta pelos PCN, a Matemática não se caracteriza 

unicamente como uma sequência de conteúdos, cada um visto como um pré-requisito para 

outro que vai sucedê-lo, mas, sobretudo, como uma forma de compreender e atuar no mundo 

em que se vive, isto é: 

A Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 
desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 
comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, 
o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria 
capacidade para enfrentar desafios (BRASIL, 1998, p. 27). 

Dessa forma, de acordo com os PCN, é necessário que o ensino e a aprendizagem da 

Matemática valorizem a participação ativa do aluno na construção de seu conhecimento, 

sendo organizado de modo que o aluno: 

• tenha predisposição para usar os conhecimentos matemáticos como recurso para 

interpretar, analisar e resolver problemas em contextos diversos. 

• desenvolva a capacidade de investigação e da perseverança na busca de resultados, 

valorizando o uso de estratégias de verificação e controle de resultados. 

• tenha predisposição para encontrar exemplos e contraexemplos, formular hipóteses 

e comprová-las. 

• tenha predisposição para alterar a estratégia prevista para resolver uma situação-

problema quando o resultado não for satisfatório; 

• reconheça que pode haver diversas formas de resolução para uma mesma situação-

problema e conhecê-las. 

• valorize e use a linguagem matemática para expressar-se com clareza, precisão e 

concisão. 

• valorize os trabalhos coletivos, colaborando na interpretação de situações-

problema, na elaboração de estratégias de resolução e na sua validação. 
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• tenha interesse pelo uso dos recursos tecnológicos, como instrumentos que podem 

auxiliar na realização de alguns trabalhos, sem anular o esforço da atividade 

compreensiva. 

No que concerne ao papel do professor e à sua relação com o saber matemático, os 

PCN afirmam que, enquanto mediador do ensino-aprendizagem, o professor precisa: conhecer 

com profundidade os conceitos e procedimentos a serem ensinados; ter uma concepção de 

Matemática como uma ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos 

conhecimentos; conhecer os obstáculos envolvidos no processo de construção de conceitos e 

procedimentos para melhor compreender alguns aspectos da aprendizagem dos alunos; 

reconhecer que um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações diferentes 

daquelas que lhe deram origem, isto é, os conhecimentos devem ser descontextualizados e 

generalizados para, em seguida, serem novamente contextualizados em outras situações 

(ibidem, p.36).  

Os PCN ampliam a noção de conteúdo compreendida e aceita, tradicionalmente, pela 

comunidade escolar. Além de fatos e conceitos, este documento inclui também, como 

conteúdo, procedimentos, valores, normas e atitudes. Dessa forma, os conteúdos são 

classificados em três categorias: conteúdos conceituais, que incluem fatos e princípios que 

permitem organizar, interpretar e predizer a realidade; conteúdos procedimentais, que 

possibilitam o desenvolvimento de capacidades relacionadas com o saber fazer, isto é, 

permitem a construção de estratégias e de técnicas; e conteúdos atitudinais, que envolvem 

valores afetivos (predisposição, interesse e motivação), normas e atitudes. 

Considerar conteúdos procedimentais e atitudinais no mesmo nível que os 
conceituais não implica aumento na quantidade de conteúdos a serem 
trabalhados, porque eles já estão presentes no dia a dia da sala de aula; o que 
acontece é que, na maioria das vezes, não estão explicitados nem são 
tratados de maneira consciente. [...] A consciência da importância desses 
conteúdos é essencial para garantir-lhes tratamento apropriado, em que se 
vise a um desenvolvimento harmônico e equilibrado dos alunos, tendo em 
vista sua vinculação à função social da escola (BRASIL, 1997, p.77).  

É importante observar, no entanto, que, no momento de apresentação dos conteúdos 

por ciclo18 de ensino e por blocos de conhecimentos, os conteúdos conceituais e 

procedimentais aparecem juntos na mesma lista, cabendo ao leitor fazer a distinção entre o 

que é conceito e o que é procedimento. 

                                            
18 Os PCN adotam uma organização escolar por ciclo, em vez de séries, por acreditarem que esta estrutura 
permite compensar a pressão do tempo, inerente à instituição escolar, possibilitando uma distribuição dos 
conteúdos mais adequada aos processos de ensino e aprendizagem.  
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Uma outra característica do ensino de matemática, segundo postulam os PCN, é a 

necessidade de tratar os conteúdos de matemática, sempre que possível, em articulação com 

algumas temáticas sociais da escola (ética, saúde, orientação sexual, meio ambiente e 

pluralidade cultural)19, indicadas inicialmente por envolverem problemáticas sociais atuais e 

urgentes, não só nacionais como internacionais.  

De acordo com os PCN (1998), os currículos de Matemática para o Ensino 

Fundamental são organizados por ciclos de aprendizagem e em blocos de conteúdos, assim 

denominados: números e operações; espaço e forma; grandezas e medidas; tratamento da 

informação. 

O bloco de números e operações é formado pelos conteúdos de aritmética e da 

álgebra. Logo, seus conteúdos compreendem o estudo dos diversos tipos de números 

(números naturais, negativos, racionais e irracionais) e suas operações, que são apresentados 

como ferramentas para resolver determinados problemas, e como objeto de estudo em si 

mesmos, isto é, o estudo dos diferentes significados dos números, de suas propriedades, de 

suas inter-relações e das relações existentes entre as operações (cálculo exato e aproximado, 

mental e escrito) e o modo como historicamente foram constituídos. 

O bloco de espaço e forma é composto pelos conteúdos da geometria, isto é, 

compreende o estudo das diferentes figuras geométricas, das noções relativas à posição 

(localização e deslocamentos) de figuras no plano, bem como das transformações geométricas 

(isometrias, homotetias). A importância do estudo desse campo resulta do fato de contribuir 

para que se compreenda, descreva e represente, de forma organizada, o mundo em que se 

vive. 

O bloco de grandezas e medidas compreende o estudo de diferentes grandezas 

(comprimento, massa, tempo, capacidade, temperatura, etc.), incluindo as que são 

determinadas pela razão ou produto de duas outras, como velocidade, energia elétrica, 

densidade demográfica, etc. A importância deste estudo vem de sua forte relevância social, 

devido a seu caráter prático e utilitário, e da possibilidade de variadas conexões com outras 

áreas do conhecimento. Além disso, os conteúdos desse bloco possibilitam interligações entre 

conteúdos da aritmética, da álgebra, da geometria. 

O bloco de tratamento da informação compreende o estudo de noções de estatística e 

probabilidade, além de problemas de contagem (combinatória). Estes conteúdos ganham 

importância na sociedade atual, e o seu entorno procura levar o aluno a construir 

procedimentos para coletar, organizar, comunicar dados, utilizando tabelas, gráficos e 

representações que aparecem frequentemente em seu dia a dia. 
                                            
19 Essas temáticas são denominadas “Temas Transversais”. 
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Embora os conteúdos sejam propostos para serem organizados em ciclos e por blocos, 

os PCN sugerem que os seus tratamentos didáticos considerem também o estabelecimento das 

relações internas ao bloco e entre os blocos, além de outras. Nesse sentido, é dito que a 

organização dos conteúdos pressupõe também que se analisem diferentes aspectos, tais como: 

• A variedade de conexões que podem ser estabelecidas entre os diferentes blocos; 

• As conexões que se estabelecem com os conhecimentos já construídos pelos 

alunos; 

• Os níveis de aprofundamento em função das possibilidades de compreensão do 

aluno; 

• A ênfase maior ou menor que se deve dar aos diferentes aspectos de cada 

conteúdo, também em função dos materiais de apoio. 

No caso da álgebra, como já foi dito anteriormente, o estudo de conteúdos algébricos é 

proposto para ocorrer nos blocos de números e operações, no 3º e 4º ciclos, por meio do 

desenvolvimento das diferentes funções da álgebra (generalizar padrões aritméticos, 

estabelecer relação entre duas grandezas, modelizar, resolver problemas aritmeticamente 

difíceis), dos diferentes objetos da álgebra (equações, inequações, sistemas de equações, 

funções, parâmetros, variáveis, incógnitas, fórmulas, etc), bem como da sintaxe (regras para 

resolução) de uma equação. Desse modo, afirma-se que: 

O estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o 
aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e generalização, 
além de lhe possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para 
resolver problemas (BRASIL, 1998, p. 115). 

4.2.2 O que dizem os PCN sobre o ensino de álgebra 

Os PCN para o ensino de matemática no 3º e 4º ciclos afirmam que as primeiras 

noções algébricas já começam a ser desenvolvidas nos ciclos anteriores20, mas propõem que o 

trabalho com álgebra seja desenvolvido, sobretudo, nos anos finais do Ensino Fundamental, 

com o objetivo de levar o aluno a: reconhecer as diferentes funções da Álgebra (generalizar 

padrões aritméticos, estabelecer relação entre duas grandezas, modelizar, resolver problemas 

aritmeticamente difíceis) por meio de problemas que possam ser traduzidos por equações, 

inequações e fórmulas; diferenciar os diferentes usos das letras (parâmetros, variáveis, 

incógnitas); e compreender a sintaxe (regras para resolução) de uma equação (BRASIL, 1998, 

p. 50). 

                                            
20 Contudo, numa breve análise, não foram encontradas recomendações explícitas sobre o ensino da álgebra nos 
PCN de Matemática destinados ao 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental.  
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4.2.2.1 No terceiro ciclo 

Para o terceiro ciclo, que compreende o 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, os PCN 

recomendam ser fundamental que o ensino de matemática amplie os significados que os 

alunos já possuem acerca dos conteúdos dos diferentes blocos, buscando identificar as 

relações existentes entre eles e descobrir regularidades e propriedades numéricas, geométricas 

e métricas. Para tanto, é necessário que as situações de aprendizagem propostas estejam 

centradas na construção de significados, na elaboração de estratégias e na resolução de 

problemas, para que o aluno possa desenvolver processos importantes, como intuição, 

analogia, indução e dedução. 

No caso do ensino de álgebra, é dito que o desenvolvimento do pensamento algébrico 

deve ser realizado por meio da exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

• reconhecer representações algébricas que permitem expressar generalizações sobre 

propriedades das operações aritméticas, traduzir situações-problema e favorecer as 

possíveis soluções; 

• traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem algébrica e vice-

versa, generalizando regularidades e identificando os significados das letras; 

• utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas propriedades para 

construir estratégias de cálculo algébrico. 

E mais, os PCN propõem que a exploração das primeiras noções de álgebra seja feita 

no decorrer do trabalho com os números, estudando algumas relações funcionais a partir da 

exploração de padrões em sequências numéricas que levem os alunos a fazer generalizações. 

De acordo com este documento, a construção dessas generalizações e suas respectivas 

representações possibilitam ao aluno compreender, por um processo de aproximações 

sucessivas, a natureza das representações algébricas. Para isso, sugerem que o trabalho com 

álgebra seja desenvolvido em integração com conteúdos de geometria e medidas ― por meio 

de atividades que propiciem ao aluno identificar regularidades e fazer generalizações ― que 

fornecem excelentes oportunidades de aperfeiçoamento da linguagem algébrica. 

Por outro lado, este documento recomenda também que o trabalho de aprofundamento 

das operações com as expressões e as equações não seja realizado nesse ciclo devido à 

complexidade que caracteriza os conceitos e procedimentos algébricos. E, mais, mesmo nos 

casos em que a exploração de situações-problema envolvendo variação de grandezas dê 

origem à formulação de equações, o que possibilita interpretar a letra como incógnita, os PCN 
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recomendam que os alunos sejam estimulados a construir procedimentos próprios para 

resolvê-las, deixando as técnicas convencionais para um estudo mais detalhado no quarto 

ciclo (Ibidem, p.68). 

Assim, no terceiro ciclo, os PCN propõem que o estudo de álgebra seja introduzido no 

bloco de "números e operações" por meio de atividades em que o aluno desenvolva os 

seguintes conceitos e procedimentos (BRASIL, 1998, p.72): 

• Utilização de representações algébricas para expressar generalizações sobre 

propriedades das operações aritméticas e regularidades observadas em algumas 

sequências numéricas. 

• Compreensão da noção de variável pela interdependência da variação de 

grandezas. 

• Construção de procedimentos para calcular o valor numérico de expressões 

algébricas simples. 

Além disso, neste documento, afirma-se que nesse terceiro ciclo sejam desenvolvidos 

trabalhos no sentido de possibilitar aos alunos compreender a noção de variável e reconhecer 

a expressão algébrica como uma forma de traduzir relações existentes entre a variação de duas 

grandezas. Assim, os PCN questionam a falta de um trabalho mais efetivo da noção de 

variável, no Ensino Fundamental, afirmando que “muitos estudantes que concluem esse grau 

de ensino (e também o médio) pensam que a letra, em uma sentença algébrica, serve sempre 

para indicar (ou encobrir) um valor desconhecido, ou seja, para eles a letra sempre significa 

uma incógnita” (BRASIL, 1998, p.118). Nesse sentido, afirmam: 

A introdução de variáveis para representar relações funcionais em situações-
problema concretas permite que o aluno veja uma outra função para as letras 
ao identificá-las como números de um conjunto numérico, úteis para 
representar generalizações (Ibidem, p.118). 

O quadro a seguir mostra a síntese dos elementos identificados, de forma mais ou 

menos explícita, da praxeologia regional existente nos PCN para o ensino de álgebra no 

terceiro ciclo do Ensino Fundamental. 

Tipos de tarefas Técnicas Tecnologias 

• Calcular o valor numérico de 
expressões algébricas. 

(Não explicita) • Propriedades das operações 
numéricas. 

• Traduzir sentenças 
matemáticas da língua usual 
para a forma algébrica. 

(Não explicita) (Não explicita) 

Quadro 5: Praxeologia matemática regional existente em torno da álgebra nos PCN 
para o terceiro ciclo do Ensino Fundamental. 
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Como podemos verificar, os PCN (BRASIL, 1998) não deixam claro quais são as 

praxeologias matemáticas (regionais ou pontuais) propostas para o ensino de álgebra no 3º 

ciclo do Ensino Fundamental. Ou seja, este documento não indica quais são as técnicas 

propostas para realizar os dois tipos de tarefas identificados, bem como os respectivos 

elementos tecnológicos que os explicam e justificam, à exceção das propriedades das 

operações numéricas apresentadas implicitamente para auxiliar no cálculo numérico de 

expressões algébricas. 

No caso do estudo das equações do primeiro grau com uma incógnita, embora este 

documento informe, no tópico destinado às “orientações didáticas”, sobre a possibilidade de 

que os alunos desse ciclo traduzam algumas situações-problema por equações, não há 

recomendações explícitas para que tal tipo de tarefa seja desenvolvido neste ciclo de ensino. 

Dessa forma, os PCN para o terceiro ciclo do Ensino Fundamental não propõem qualquer 

praxeologia matemática para o ensino de equações do primeiro grau com uma incógnita. 

4.2.2.2 No quarto ciclo 

No quarto ciclo do Ensino Fundamental, os PCN recomendam que sejam 

desenvolvidos trabalhos que permitam levar o aluno a perceber que a Matemática, como parte 

do saber científico, assume um importante papel na cultura moderna e que muitos dos 

conhecimentos e das idéias da matemática “são requisitos básicos para se ter acesso a outros 

conhecimentos, em especial, à literatura científica e tecnológica” (BRASIL, 1998, p.80). 

No que se refere aos objetivos para o ensino e aprendizagem da álgebra, é dito que o 

desenvolvimento do “pensamento algébrico”21 seja realizado por meio da exploração de 

situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

• 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. 

No que concerne à abordagem de ensino, os PCN propõem que o trabalho com a 

álgebra tenha como ponto de partida a “pré-álgebra22”, desenvolvida no ciclo anterior, em que 

                                            
21 Não foram encontradas explicações sobre o significado do termo “pensamento algébrico” nos PCN. 
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as noções algébricas são exploradas por meio de atividades de generalizações e de 

representações matemáticas, o que permite dar significado à linguagem e às idéias 

matemáticas e levar o aluno a reconhecer os diferentes objetos da álgebra (equações, 

inequações, incógnita, variáveis, parâmetros), em suas diferentes dimensões (aritmética 

generalizada, funcional, equações e estrutural). 

Assim, no trabalho com a Álgebra é fundamental a compreensão de 
conceitos como o de variável e de função; a representação de fenômenos na 
forma algébrica e na forma gráfica; a formulação e a resolução de problemas 
por meio de equações (ao identificar parâmetros, incógnitas, variáveis) e o 
conhecimento da “sintaxe” (regras para resolução) de uma equação 
(BRASIL, 1998, p.84). 

No que concerne ao estudo da sintaxe, os PCN afirmam que o uso das letras permite 

que o aluno complete a noção de álgebra como uma linguagem com regras específicas para 

efetuar cálculos algébricos, o que possibilita realizar, de forma eficaz, transformações de 

expressões algébricas em outras equivalentes e mais adequadas ao uso que se quer fazer dela, 

como, por exemplo, simplificar ou fatorar. 

Ainda no que concerne à abordagem de ensino, os PCN sugerem também que o 

trabalho com a exploração de conceitos algébricos seja realizado por meio de atividades 

integradas a outros blocos de conhecimentos, como geometria, medidas e tratamento da 

informação. Assim, por exemplo, em geometria, podem-se propor atividades de generalizar 

procedimentos para calcular o número de diagonais em polígonos; em grandezas e medidas, 

podem-se propor atividades de generalização de procedimentos para calcular a área de 

polígonos regulares; em tratamento da informação, pode-se solicitar que se determinem 

expressões que relacionem duas grandezas, etc. 

Dessa forma, no quarto ciclo, os PCN propõem que o estudo de álgebra seja 

introduzido no bloco de "números e operações" por meio de atividades que consistem em 

desenvolver os seguintes conceitos e procedimentos (Ibidem, p.88): 

• Tradução de situações-problema por equações ou inequações do primeiro grau, 

utilizando as propriedades da igualdade ou desigualdade na construção de 

procedimentos23 para resolvê-las e discutindo o significado das raízes encontradas 

em confronto com a situação proposta. 

• Resolução de situações-problema por meio de um sistema de equações do primeiro 

grau, construindo diferentes procedimentos24 para resolvê-las, inclusive o da 

representação das equações no plano cartesiano, discutindo o significado das raízes 

encontradas em confronto com a situação proposta. 
                                                                                                                                        
22 Esse termo não foi mencionado, em nenhum momento, no texto que trata das questões relativas à álgebra no 3º 
ciclo, ou seja, os PCN não explicitam o que eles consideram “Pré-álgebra”. 
23 Sem explicitar quais são esses procedimentos. 
24 Sem explicitar quais são esses procedimentos.  
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• Construção de procedimentos para calcular o valor numérico e efetuar operações 

com expressões algébricas, utilizando as propriedades conhecidas25.  

• Obtenção de expressões equivalentes a uma expressão algébrica por meio de 

fatorações e simplificações. 

• Resolução de situações-problema que podem ser resolvidas por uma equação do 

segundo grau cujas raízes sejam obtidas pela fatoração, discutindo o significado 

dessas raízes em confronto com a situação proposta. 

O quadro a seguir mostra a síntese dos elementos identificados, de forma mais ou 

menos explícita, da praxeologia regional existente nos PCN para o ensino de álgebra no 

quarto ciclo do Ensino Fundamental. 

Tipos de tarefas Técnicas Tecnologias 

• Calcular o valor numérico de 
expressões algébricas. 

(Não explicitada) • Propriedades das 
operações numéricas. 

• Traduzir sentenças matemáticas da 
língua usual para a forma algébrica. 

(Não explicitada) (Não explicitada) 

• Calcular o valor numérico de 
expressões algébricas. 

(Não explicitada) (Não explicitada) 

• Simplificar26 expressões algébricas. (Não explicitada) (Não explicitada) 

• Fatorar expressões algébricas. (Não explicitada) (Não explicitada) 

• Traduzir situações-problema por meio 
de equações ou inequações. 

(Não explicitada) • Propriedades da 
desigualdade 

• Resolver equações do 1º grau com uma 
incógnita. 

(Não explicitada) • Propriedades da 
igualdade 

• Resolver inequações do 1º grau com 
uma incógnita. 

(Não explicitada) (Não explicitada) 

• Resolver sistemas de equações do 1º 
grau com duas incógnitas. 

• Representar equações 
no plano cartesiano 

(Não explicita) 

• Resolver equações do segundo grau 
com uma incógnita. 

(Não explicita) 
• Propriedade do produto 

nulo: se A x B = 0, A = 0 
ou B = 0. 

Quadro 6: Praxeologia matemática regional existente em torno da álgebra nos 
PCN para o quarto ciclo do Ensino Fundamental. 

                                            
25 Os PCN não esclarecem quais são esses procedimentos e nem quais são essas propriedades. 
26 No Brasil, simplificar expressões algébricas corresponde ao que, na França, se concebe como desenvolver e 
reduzir expressões algébricas. 
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Embora os PCN atribuam aos procedimentos (técnicas) o status de conteúdo, no caso 

da álgebra, como se pode observar no quadro acima, este documento não sugere nem explicita 

quais são os procedimentos a serem elaborados (por alunos ou professores) para resolver a 

grande maioria dos tipos de tarefas apontados. Isto é, em termos de praxeologias, os PCN não 

explicitam quais são as técnicas existentes para realizar grande parte dos diferentes tipos de 

tarefas propostos para a aprendizagem de conceitos algébricos. Em alguns casos, a partir de 

alguns enunciados, foi possível identificar a indicação de alguns elementos tecnológicos, na 

forma de propriedades, que tornam possível imaginar quais são algumas das técnicas que se 

podem construir para resolver os respectivos tipos de tarefas. É o caso, por exemplo, do tipo 

de tarefa “Resolver equações do 2º grau com uma incógnita”, cujo elemento tecnológico 

indicado permite construir a técnica, que denominamos “produto nulo”, cuja aplicação 

consiste em fatorar a expressão algébrica do 2º grau, que compõe a equação, em um produto 

de duas expressões do 1º grau, escritas na forma canônica, para, em seguida, igualar cada uma 

delas a zero, isto é, resolver duas equações do primeiro grau do tipo 0=+ bax .  

No caso da resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita, que é o objeto 

de nosso estudo, os PCN se limitam a sugerir a utilização das propriedades gerais das 

igualdades (elementos tecnológicos) para a elaboração de procedimentos de resolução. Como 

já vimos no capítulo 3, estas propriedades permitem elaborar a técnica τNTC (neutralizar 

termos ou coeficiente), que, por sua vez, também serve de elemento tecnológico para 

elaboração das técnicas τTTC (transpor termos) e τRTS (reagrupar termos semelhantes). 

Contudo, embora os PCN afirmem que o importante é que os alunos percebam ao 

longo dos ciclos que “as equações, sistemas e inequações facilitam muito as resoluções de 

problemas difíceis do ponto de vista aritmético” (BRASIL, 1998, p.121), ressaltamos que, em 

momento algum, este documento faz qualquer referência explícita à existência de qualquer 

uma dessas técnicas apontadas acima para a resolução de equações. 

4.2.3 Síntese 

O objetivo principal deste estudo foi determinar as praxeologias matemáticas 

propostas nos PCN para o ensino de álgebra e, em particular, para o ensino da resolução 

algébrica de equações do 1º grau com uma incógnita. Neste momento, apresentaremos 

algumas considerações sobre os principais aspectos destacados neste documento referentes ao 
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que está proposto oficialmente no Brasil, mesmo a título de sugestão, para ensino de álgebra 

e, particularmente, para o ensino de equações do 1º grau com uma incógnita. 

Em termos de estrutura de apresentação dos temas matemáticos propostos para serem 

desenvolvidos no 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental, observa-se que os PCN sugerem que 

os conteúdos de matemática sejam propostos para serem organizados em quatro blocos 

temáticos: números e operações; espaço e forma; grandezas e medidas; e tratamento da 

informação. Os conteúdos de álgebra são propostos para serem ensinados no bloco de 

números e operações. 

Um outro aspecto importante, ligado ainda à estruturação deste documento, está 

relacionado à natureza dos conteúdos. Os PCN ampliam a noção tradicional de conteúdo, 

incluindo, além dos fatos e conceitos, procedimentos, valores, normas e atitudes. Isto é, os 

PCN classificam os conteúdos em três categorias: conteúdos conceituais (ligados ao saber); 

conteúdos procedimentais (ligados ao saber-fazer) e conteúdos atitudinais (ligados à 

predisposição, ao interesse e à motivação do aluno). 

No que se refere à abordagem proposta para o ensino e aprendizagem de 

conhecimentos matemáticos, os PCN propõem que a atividade de resolução de problemas seja 

o ponto de partida da atividade matemática. Para tanto, sugerem que todo o processo de 

ensino e aprendizagem de conceitos, idéias e métodos matemáticos seja abordado mediante a 

exploração de problemas. 

No que concerne aos objetivos para o ensino de álgebra, os PCN afirmam que “o 

estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o aluno desenvolva e 

exercite sua capacidade de abstração e generalização, além de lhe possibilitar a aquisição de 

uma poderosa ferramenta para resolver problemas” (BRASIL, 1998, p.115). E mais, que, para 

garantir o desenvolvimento do pensamento algébrico, o aluno deve estar necessariamente 

engajado em atividades que inter-relacionem os diferentes conteúdos da álgebra (cálculo 

algébrico, equações, inequações e funções), o que permite compreender os diferentes usos das 

letras (variáveis, incógnita, parâmetros e símbolo abstrato) e as diferentes dimensões da 

Álgebra (aritmética generalizada, funcional, equações e estrutural). Embora a dimensão 

funcional seja citada, ela não aparece de forma explícita entre os conteúdos propostos para 

serem desenvolvidos no 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. 

O quadro 7, a seguir, apresenta a síntese da evolução dos conteúdos relativos ao ensino 

de álgebra propostos nos PCN de Matemática para o Ensino Fundamental. 
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CICLO Cálculo literal 

3° 
• Expressões algébricas (produção e cálculo de valores numéricos) 

• Tradução de sentenças matemáticas por meio de expressões algébricas. 

4° 

• Expressões algébricas (cálculo de valores numéricos) 

• Cálculo algébrico (simplificações e fatorações) 

• Problemas do 1º grau (equacionamento) 

• Equação do 1º grau com uma incógnita 

• Inequações do 1º grau com uma incógnita 

• Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas 

• Problemas do 2º grau (equacionamento) 

• Equações do 2º grau com uma incógnita (resolução por fatoração). 

Quadro 7: Conteúdos de álgebra para o Ensino Fundamental 

No que se refere ao ensino de equações do 1º grau com uma incógnita, que é o 

objetivo maior deste estudo, os PCN propõem que ele seja introduzido de forma sistemática 

no quarto ciclo do Ensino Fundamental como uma ferramenta que facilita a resolução de 

problemas difíceis do ponto de vista aritmético. Outra observação a ser feita em relação aos 

PCN é que, em momento algum, este documento faz referência ao fato de existirem equações 

que podem ser resolvidas por procedimentos que se apoiam em métodos aritméticos e em 

equações que só podem ser resolvidas por procedimentos que se apoiam em métodos 

algébricos (CHEVALLARD, 1984, VERGNAUD, 1987). 

No que diz respeito às praxeologias matemáticas existentes em torno do tipo de tarefa 

“resolver equações do 1º grau com uma incógnita”, embora os PCN sugiram a utilização das 

propriedades da igualdade (elementos tecnológicos) na construção de procedimentos 

(técnicas), em momento algum este documento apresenta de forma explícita quais são as 

técnicas que devem ser construídas (ou utilizadas) para resolver esse tipo de tarefa. Ou seja, 

os PCN para o ensino de matemática no 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental não deixam 

explícitas para o leitor as praxeologias matemáticas propostas para o ensino de álgebra e, em 

particular, para o ensino da resolução algébrica de equações do 1º grau com uma incógnita. 

Dessa forma, chega-se à conclusão de que os PCN não respondem de maneira 

adequada à nossa questão inicial, qual seja: 

• Quais são as praxeologias matemáticas propostas nos Parâmetros Nacionais 

Curriculares para o ensino de equação do primeiro grau com uma incógnita? 
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Em outras palavras, os Parâmetros Nacionais Curriculares deixam abertas questões, 

tais como: 

• Quais são os diferentes subtipos de tarefas do tipo T (resolver uma equação do 

primeiro grau com uma incógnita) que devem ser trabalhadas no terceiro e quarto 

ciclos do Ensino Fundamental. 

• Quais são as técnicas que devem ser elaboradas por professores e alunos para 

resolver os diferentes subtipos de tarefas do tipo T? 

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS PROGRAMAS DA FRANÇA E DO BRASIL 

Neste tópico, apresentaremos os resultados do estudo comparativo das transposições 

didáticas realizadas na França e no Brasil, nos documentos curriculares oficiais, para o ensino 

de álgebra sobre o ensino de resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. No 

primeiro momento, serão apresentados os resultados da comparação realizada nos dois 

documentos analisados no que concerne às organizações curriculares existentes, pondo em 

evidência os objetivos gerais, as formas de organização do ensino e aprendizagem de 

matemática e as formas de organização dos conteúdos. No segundo momento, serão 

apresentados os resultados da comparação realizada entre as organizações propostas para o 

ensino de álgebra nos dois países e, em particular, para o ensino de equações do 1º grau com 

uma incógnita. Para esse segundo momento, apoiamo-nos na teoria antropológica do didático, 

proposta por Chevallard, que permite o estudo das exigências e das condições de existência de 

uma organização matemática. 

Uma principal diferença entre o Programa Curricular Francês e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, como os próprios nomes já dizem, é que o Programa Curricular 

Francês é um documento com as orientações educacionais sobre as metas que devem ser 

cumpridas por professores e alunos para o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos 

nas escolas francesas; logo, trata-se de um documento pedagógico de caráter obrigatório. Já os 

Parâmetros Curriculares Nacionais se constituem em um documento organizado pelo governo 

brasileiro com orientações sobre as metas apontadas por educadores brasileiros para a 

melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem de matemática nas escolas brasileiras do 

Ensino Fundamental; logo, trata-se de um documento de apoio pedagógico às escolas 

brasileiras; não têm caráter obrigatório. 



 103 

Com relação aos objetivos gerais para o ensino de matemática, os dois documentos se 

assemelham, tendo em vista que eles pregam como principais objetivos do ensino de 

matemática, no Ensino Fundamental, o de permitir que o aluno se aproprie dos conhecimentos 

de matemática para compreender e atuar no mundo em que vive, assim como, igualmente, o 

de vê-los como instrumentos que lhe permitam apropriar-se de uma cultura científica que 

serve de base não somente para compreender os objetos do conhecimento matemático, mas 

intervir igualmente em outros domínios do conhecimento científico.  

No que concerne à organização do ensino e aprendizagem de conceitos e 

procedimentos matemáticos, o Programa Curricular Francês e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais têm também aspectos em comum, entre os quais destacamos três que julgamos 

serem os mais importantes. O primeiro deles é que os dois documentos colocam a atividade 

de resolução de problema como o aspecto mais importante na aprendizagem dos 

conhecimentos matemáticos. O segundo aspecto, a nosso ver, é que os dois documentos 

defendem que o ensino e aprendizagem de matemática sejam organizados de modo a valorizar 

a participação ativa do aluno na construção de seu conhecimento, atribuindo ao professor o 

papel de mediador do ensino e da aprendizagem. O terceiro aspecto diz respeito ao fato de que 

os dois documentos propõem que os conceitos de matemática, sempre que possível, sejam 

integrados aos conhecimentos de outros domínios. 

Analisando a organização dos conteúdos nos dois documentos, verificamos que eles 

têm alguns aspectos em comum, mas também algumas particularidades. Entre os aspectos 

comuns, destacamos a maneira de organizar os conteúdos em blocos que se assemelham pela 

natureza dos conteúdos, conforme se pode observar no quadro 8, a seguir. 

França Brasil 

Números e cálculos Números e operações 

Geometria Espaço e Forma: geometria 

Grandezas e Medidas Grandezas e medidas 

Organização e gestão de dados ― funções: 
noções de proporcionalidade (cálculo 
algébrico), de estatística (leitura, utilização e 
produção de gráficos e tabelas) e de função 
linear e afim 

Tratamento das Informações: noções de 
probabilidade, de combinatória e de estatística 
(leitura; utilização e produção de gráficos e 
tabelas). 

Quadro 8: Organização dos conteúdos por blocos ou domínio 
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A pequena diferença existente nessa forma de organização dos conteúdos é que, no 

programa francês, o trabalho com conceitos algébricos é proposto para ser desenvolvido e 

oficializado tanto no bloco de números e cálculos (operações) quanto no bloco dedicado à 

“organização e gestão de dados – funções”, enquanto nos PCN os temas algébricos são 

propostos para serem desenvolvidos e oficializados exclusivamente no bloco de números e 

operações. 

Outro aspecto comum diz respeito ao fato de que os dois documentos afirmam que 

organizam os conteúdos em blocos por uma conveniência de apresentação. Nesse sentido, eles 

recomendam que as atividades conduzidas em sala de aula, relativas a um conteúdo de 

determinado bloco, sempre que possível, sejam desenvolvidas em conexão com conteúdos dos 

demais blocos. 

No que concerne à apresentação dos temas matemáticos, observamos que o Programa 

Curricular Francês destaca, na apresentação dos objetos da matemática, os seguintes aspectos, 

organizados em colunas: conteúdos; competências esperadas; comentários, explicações e 

exemplos de atividades, o que não ocorre nos PCN. Por outro lado, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais classificam os conteúdos de matemática em três categorias: conteúdos conceituais 

(fatos ou conceitos), procedimentais (técnicas e estratégias) e atitudinais (normas e atitudes)27, 

o que não ocorre no programa francês. 

No que diz respeito ao ensino de álgebra, o programa de ensino francês afirma que a 

aprendizagem de conceitos algébricos deve ser organizada de maneira progressiva, tanto em 

cálculo literal quanto na abordagem das noções de equação e de identidade, por meio da 

resolução de problemas que necessitam o do emprego de letras para designar incógnitas, 

indeterminadas ou variáveis. Nesse sentido, podemos dizer que há certa semelhança com o 

que propõem os PCN para o ensino de matemática no 3º e 4º ciclos, ou seja, que o trabalho 

com álgebra seja desenvolvido no sentido de levar o aluno a reconhecer as diferentes funções 

da Álgebra (aritmética generalizada, funcional, equações e estrutural), por meio de problemas 

que fazem uso das letras em seus diferentes significados (parâmetros, variáveis, incógnitas) e 

da sintaxe (regras para resolução) de uma equação.  

Ainda no que concerne ao ensino de álgebra, observamos que a principal semelhança 

está na orientação de explorar os conceitos de álgebra por meio de problemas, enquanto a 

principal diferença reside no fato de que os PCN dão certa ênfase à introdução da álgebra 

como uma generalização da aritmética; dimensão da álgebra não proposta no programa 

francês, que enfatiza o aspecto estrutural da álgebra por meio do cálculo algébrico, o que é 

pouco estimulado nos PCN.  
                                            
27 È importante observar que, no momento de apresentação por ciclo de ensino e bloco de conhecimento, os 
conteúdos conceituais e procedimentais aparecem juntos na mesma lista, cabendo ao leitor fazer a distinção entre 
o que é conceito e o que é procedimento. 
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Outra diferença está no tratamento da dimensão funcional da álgebra que, embora 

citada nos PCN, só aparece de forma implícita nos comentários dedicados ao trabalho com 

grandezas proporcionais e não proporcionais, quando se afirma que as situações de 

interdependência entre duas grandezas “são oportunas para que se expresse a variação por 

meio de uma sentença algébrica, representando-a no plano cartesiano” (ibidem, p. 85). O 

programa de ensino francês dá certo destaque à exploração das noções das funções afim e 

linear, embora recomende que sua definição formal seja deixada para o ensino médio. 

Como podemos observar, a partir do quadro 9, a seguir, há uma grande semelhança 

entre os programas de álgebra propostos para o Ensino Fundamental nos dois países. A maior 

diferença reside no fato de que tais conteúdos parecem estar mais bem distribuídos, ao longo 

dos quatro anos, no programa de ensino francês do que nos PCN, que concentram a maior 

parte dos conteúdos de álgebra no 4º ciclo (8º e 9º anos), isto é, nos dois últimos anos. Veja-se 

no quadro a seguir a reconstituição das organizações curriculares existentes nos dois países 

relativas aos conteúdos de álgebra propostos para serem desenvolvidos por classe (França) ou 

ciclo (Brasil) de estudo. 

FRANÇA BRASIL 

Classe Conteúdo Ciclo Conteúdo 

6e (Não contempla) 

5e  

• Expressões algébricas (cálculo 
numérico e cálculo algébrico) 

• Problemas do 1º grau 
(equacionamento) 

• Equações do 1º grau (testar 
igualdades) 

3º 

• Expressões algébricas (produção e 
cálculo de valores numéricos). 

• Tradução de sentenças matemáticas 
por meio de expressões algébricas. 

 

4e  

• Expressões algébricas (cálculo 
numérico e cálculo algébrico: 
desenvolvimento e redução) 

• Cálculo algébrico 
• Problemas de 1º grau 

(equacionamento) 
• Equações do 1º grau 

3e  

• Problemas do 1º grau 
• Inequações do 1º grau 
• Equações do 1º grau 
• Expressões algébricas (fatoração) 
• Equações do tipo AB = 0 (2º grau) 
• Função linear e afim 

4º 

• Expressões algébricas (cálculo de 
valores numéricos) 

• Cálculo algébrico (simplificações e 
fatorações) 

• Problemas do 1º grau 
(equacionamento) 

• Equação do 1º grau com uma 
incógnita 

• Inequações do 1º grau com uma 
incógnita 

• Sistemas de equações do 1º grau com 
duas incógnitas. 

• Problemas do 2º grau 
(equacionamento). 

• Equações do 2º grau com uma 
incógnita (resolução por fatoração). 

Quadro 9: Organização curricular do ensino de álgebra no nível do Ensino Fundamental da 
França e de Brasil 
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No que se refere ao ensino de equações do 1º grau com uma incógnita, o programa 

francês propõe que ele seja introduzido a partir da classe de cinquième (7º ano no Brasil) e 

realizado em sua forma sistematizada na classe de quatrième (8º ano no Brasil), enquanto, 

para os PCN, o estudo das equações somente deve ser realizado no quarto ciclo do Ensino 

Fundamental, isto é, iniciado no 8º ano e concluído, em sua forma sistematizada, no 9º ano. 

No que se refere aos diferentes tipos de equações, o programa francês propõe que no 

estudo das equações do primeiro grau com uma incógnita, particularmente na classe de 

quatrième, seja introduzido por meio da resolução de problemas que conduzam, inclusive, à 

resolução de equações que não podem ser resolvidas por métodos que se apoiem em 

resoluções aritméticas; os PCN não fazem qualquer referência aos diferentes tipos de 

equações do 1º grau, bem como não fazem qualquer referência aos diferentes tipos de 

procedimentos (técnicas ou métodos) aritméticos ou algébricos. 

Por outro lado, embora o programa francês deixe explícito que há técnicas que se 

apoiam em métodos aritméticos e técnicas que se apoiam em métodos algébricos, para 

resolver uma equação do 1º grau, ele só menciona a técnica de resolução que consiste em 

testar a igualdade, substituindo as incógnitas por determinados valores numéricos. Ou seja, o 

programa de ensino francês não esclarece quais são as diferentes técnicas que podem ser 

utilizadas para resolver uma equação do 1º grau, e nem explicita quais são as propriedades 

(tecnologias) que podem ser utilizadas na elaboração dessas possíveis técnicas. Os PCN 

também não fazem qualquer referência explícita às possíveis técnicas (aritméticas ou 

geométricas) existentes para a resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, embora 

sugiram que elas sejam elaboradas usando-se as propriedades da igualdade (tecnologia). 

A título de conclusão, pudemos constatar que tanto o Programa de Ensino Francês 

quanto os Parâmetros Nacionais Curriculares brasileiros privilegiam o ensino de álgebra como 

uma ferramenta para resolver problemas. Dentro desse contexto, o ensino de equações é 

proposto como uma ferramenta para “modelizar” e resolver problemas.  

Embora os dois documentos apregoem que é desejado que o ensino de matemática 

permita que o aluno se aproprie dos conhecimentos de matemática para compreender e atuar 

no mundo em que vive e, igualmente, vê-los como instrumentos que lhe permitam apropriar-

se de uma cultura científica que sirva de base também para compreender os objetos do 

conhecimento matemático, notamos que, no caso da álgebra, mais precisamente do ensino de 

resolução de equações, estes últimos aspectos não são enfatizados. Isso fica evidente quando 

verificamos, por exemplo, que nenhum dos dois documentos deixa claro quais são as 

praxeologias matemáticas propostas nos dois países para o ensino de resolução de equações 

do primeiro grau com uma incógnita. 
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Dessa forma, no que concerne à transposição matemática proposta pelos programas 

oficiais de ensino da França e do Brasil para o ensino de equações do 1º grau com uma 

incógnita, chegamos à conclusão de que tanto o Programa de Ensino Francês quanto os PCN, 

no Brasil, não respondem devidamente à nossa questão inicial, ou seja, quais são as 

praxeologias matemáticas propostas nos dois documentos oficiais para o ensino de equação 

do 1º grau com uma incógnita. 

Na busca de uma resposta para a questão acima – identificar e caracterizar a 

praxeologia matemática proposta, tanto na França quanto no Brasil, para o ensino de equação 

do primeiro grau com uma incógnita –, torna-se ainda mais pertinente a necessidade, já 

prevista anteriormente, de se fazerem análises de livros didáticos de matemática adotados 

nesses dois países, as quais serão apresentadas no próximo capítulo.  



 

CAPÍTULO 5 

ANÁLISES DE LIVROS DIDÁTICOS 



 

5 ANÁLISES PRAXEOLÓGICAS DE LIVROS DIDÁTICOS 

O objetivo principal deste capítulo consiste em identificar e analisar as praxeologias 

matemáticas existentes em livros didáticos de matemática de cada um dos dois países, Brasil e 

França, no Ensino Fundamental, em torno do tema “resolução de equações do 1º grau com 

uma incógnita”. Dessa forma, com esta análise, pretendemos examinar, em livros didáticos de 

cada país, por exemplo: quais são os subtipos de tarefas propostos relativos ao tipo de tarefa 

T: resolver uma equação do 1º grau com uma incógnita; quais as técnicas apresentadas para 

realizar (resolver) os subtipos de tarefas relativos à resolução de equações; se as técnicas 

apresentadas são efetivamente elaboradas e justificadas por elementos teóricos/ tecnológicos; 

como o estudo de resolução de equações é introduzido. 

A metodologia adotada para efetuar tal análise compreende as seguintes etapas de 

trabalho: 1) caracterização das obras analisadas, apresentando sua identificação, os motivos da 

escolha, descrição da estrutura e da forma de organização dos conteúdos; 2) caracterização e 

análise das organizações matemáticas e didáticas existentes sobre o ensino de equações de 1º 

grau em cada uma das duas instituições, Brasil e França. 

De acordo com a análise dos programas institucionais de cada país, limitamos-nos a 

analisar duas coleções de livros didáticos relativos ao Ensino Fundamental, ou seja, das 

classes de 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, no Brasil, e livros das classes de 6e, 5e, 

4e e 3e du collège (ensino fundamental), na França. 

5.1 ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS FRANCESES 

5.1.1 Escolha e identificação das obras analisadas 

Na França, assim como no Brasil, há uma diversidade de coleções de livros didáticos 

destinados ao ensino de matemática nas classes de 6e (sixième) à 3e (troisième). Daí, a escolha 

das duas coleções ter sido feita com base nos seguintes critérios: 

• O primeiro critério foi selecionar coleções que constavam do acervo da Equipe 

Did@Tic do laboratório Leibniz, tendo em vista que nossa estada naquele país era 

de apenas um ano. 

• O segundo critério foi selecionar as coleções que estivessem em consonância com 

o programa francês de Matemática para esse nível de ensino. 
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Com base nesses critérios, selecionamos as seguintes coleções: 

• DIABOLO, editada por « HACHETTE Education » 

• Autores: Jean-Michel MERLIER et al. 

• DiMathème, editada por « Didier » 

o Autores: Jean-Luc FOURTON et al. 

Como o ensino de álgebra na França, no nível colegial, é iniciado a partir da classe de 

5
e, que corresponde ao 7° ano do Ensino Fundamental, no Brasil, apresentaremos, neste 

estudo, apenas as análises realizadas nos livros das classes de 5e, 4e e 3e. 

Devido ao fato de essas duas coleções escolhidas estarem sendo renovadas para se 

adaptarem às mudanças propostas no programa oficial francês para o ensino de matemática, 

no colégio, os livros analisados foram editados em anos diferentes. Assim, no caso da coleção 

“DIABOLO”, o livro de classe de 5e foi editado em 2006, enquanto os outros dois foram 

editados no ano de 2004. No caso da coleção “DiMathème”, o livro de classe de 5e foi editado 

em 2006, enquanto os outros dois foram editados no ano de 2003. 

5.1.2 Coleção DIABOLO 

5.1.2.1 Descrição 

Os temas matemáticos tratados nos livros dessa coleção são organizados em capítulos e 

em torno dos seguintes domínios: Números e cálculos; organização e gestão de dados – 

funções; Geometria; e Grandezas e medidas, de forma semelhante ao que preconiza o 

programa de ensino francês. Os capítulos são subdivididos nas seguintes seções: Atividades, 

Saber, Saber-Aplicar, Exercícios (Avaliação; Treinar; Aperfeiçoar-se; Aplicar, etc.) e A 

caminho do diploma. A seção denominada “Atividade” é utilizada para introduzir os 

conteúdos abordados em cada capítulo por meio de questões que visam proporcionar ao aluno 

ter os primeiros contatos com a temática a ser abordada. A seção intitulada “Saber” é utilizada 

para oficializar as técnicas que permitem realizar os tipos de tarefas apresentados na 

introdução, bem como os elementos teórico-tecnológicos que justificam e explicam a 

funcionalidade de tais técnicas, isto é, oficializar os conteúdos e procedimentos a serem 

aprendidos e dominados pelo aluno. A seção “Saber-Aplicar” é utilizada para explicitar e 

associar os diferentes tipos de tarefas às técnicas de resolução correspondentes. As demais 

seções contêm exercícios e problemas para o aluno treinar, dominar e aplicar as técnicas e 

conhecimentos desenvolvidos e sistematizados. Ao longo da obra, encontram-se ainda seções 
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intituladas “Para que isto serve?”, que tentam fazer algumas ligações da matemática com 

outras disciplinas, bem como explicitam o papel da matemática e o seu lugar na vida 

cotidiana. 

5.1.2.2 Organização e distribuição dos conteúdos algébricos 

Nesta coleção, os temas algébricos são essencialmente organizados em capítulos 

relativos aos domínios: Trabalhos numéricos e Organização e gestão de dados – funções, tal 

como é proposto no programa francês, e distribuídos da seguinte maneira: na classe de 6
e, não 

há exploração de conteúdos algébricos; na classe de 5e, os conteúdos de álgebra são 

abordados em seções intituladas “Cálculos literais”, existentes nos sete primeiros capítulos; na 

classe de 4
e, os conteúdos de álgebra são abordados nos capítulos 3 (Cálculo literal) e 4 

(Equações e desigualdades); na classe de 3e, os conteúdos de álgebra são abordados nos 

capítulos 1 (Cálculo literal), 4 (Inequações e equações – produto nulo), 5 (Funções lineares e 

Funções afins) e 6 (Sistemas de duas equações). 

Neste trabalho, nós nos interessamos unicamente em analisar os tópicos que estão 

diretamente relacionados com o tema resolução de equação do 1º grau com uma incógnita, no 

caso, os capítulos ou tópicos relativos a “cálculo literal” e a “equação”. 

5.1.2.3 Análise praxeológica do ensino de equações do 1º grau 

5.1.2.3.1 Classe de cinquième 

Cálculo algébrico. Neste volume, o estudo de álgebra é introduzido nessa coleção, na 

seção cálculo literal (p.19), por meio de uma atividade (momento inicial) em que se pede para 

completar expressões do tipo KKK =×+×=+= xxA 5)3(5  e desenvolver expressões do 

tipo )35(2 yC −= , etc. Podemos observar que essas atividades correspondem ao subtipo de 

tarefa: desenvolver expressões algébricas do tipo )(xAk × , nas quais )(xA  designa uma 

expressão do 1° grau e k um número real. 

A técnica que consiste em desenvolver ou reduzir expressões (ττττDRE) é oficializada na 

página 16 , conforme a figura 1 a seguir. 
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Figura 1: Exemplo utilizado para oficializar a técnica ττττDRE . 

Fonte: MERLIER et al. (2006, p. 16) 

 
Figura 2: Propriedade utilizada para justificar a técnica ττττDRE . 

Fonte: MERLIER et al. (2006, p. 16). 

Equações do 1º grau. As primeiras noções de equações são introduzidas na seção 

“cálculo mental” (p.41), em que se pede para o aluno “Encontrar o número que falta” em 

igualdades do tipo ba =+ ..?..  ou ba =× ..?.. . Contudo, não foram encontrados enunciados 

explicando ou mostrando algum esquema de como o aluno deveria proceder para encontrar 

tais números. A hipótese mais provável, pelos valores dos números a  e b  fornecidos em cada 

situação, é que os alunos encontrassem tais números desconhecidos por meio da técnica que 

consiste em testar igualdades (τTI), isto é, por tentativas e erros. Podemos dizer que esse é o 

primeiro encontro do aluno com os subtipos de tarefa relativos à resolução de equações do 1º 

grau. 

O estudo das equações do 1º grau é introduzido de maneira mais sistemática na seção 

intitulada “cálculo literal”, do capítulo 4 (Ibidem, p.79), por meio das seguintes questões: 

• A igualdade 
13

12

13

8
=+ a  é verificada quando se substitui o a  por 

13

5
? 

• A igualdade 
4

7

20

7
=+a  é verificada quando se substitui o a  por 

5

7
? 

Embora não se encontre qualquer comentário acerca dos objetivos destas questões, 

além de exigirem o domínio da habilidade de efetuar cálculos com números racionais 

fracionários, podemos notar que indiretamente elas exploram a noção de raiz ou solução de 

uma equação do 1º grau, em particular, da realização do subtipo de tarefa t1: resolver uma 

equação do tipo cbax =+ , para o caso em que 1=a . 
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Esse tipo de atividade é retomado na seção “cálculo literal”, do capítulo 5 (MERLIER et 

al, 2006, p. 95), por meio da seguinte questão:  

• A igualdade ( ) )( 3240 −=++ x é verificada para 8=x ? 

Podemos observar que há certa evolução na forma de enunciar os subtipos de tarefas 

relativos à resolução de equações. Podemos notar também que há uma modificação na 

variável de contexto relacionada ao universo dos números trabalhados; trata-se, agora, do 

universo dos números inteiros relativos. 

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração da técnica ττττTTC. A exploração do 

subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ , para o caso em que 1=a ) se 

realiza na página 95, onde se pede para o aluno encontrar o número x , em expressões do tipo 

)62()14( +=+− x , por meio da técnica τTTC (transpor termos ou coeficientes). 

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττTTC. Este momento se 

realiza por meio do seguinte enunciado:  

• Para encontrar o número x  tal que bxa =+ , calcula-se abx −=  (Ibidem, p. 95). 

Podemos verificar que esse procedimento corresponde a uma etapa da técnica τTTC, 

que consiste em isolar a incógnita, transpondo o termo constante para o outro membro da 

igualdade, e se apoia nas propriedades das operações inversas (θPOI), conforme extrato: 

 

Figura 3: Exemplo utilizado para oficializar a técnica ττττDRE. 

Fonte: MERLIER et al. (2006, p. 95). 

É importante observarmos que, no exemplo apresentado acima, ao se transformar a 

equação )()( 135 −=+− x  na equação )()( 513 −−−=x , suprime-se o sinal de + existente 

antes do x , no primeiro membro, sem qualquer explicação. Essa falta de explicação pode 

induzir a erros do tipo abxbxa −=→=− , transpondo corretamente o termo constante a , 

mas suprimindo indevidamente o sinal negativo da incógnita x . 
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Trabalho da técnica ττττTTC. Este momento é realizado na mesma página, onde se pede 

para o aluno resolver quatro equações, e na seção intitulada “se perfectionner” (MERLIER et al, 

2006, p. 99), por meio de atividades que contemplam os seguintes enunciados:  

• Penso em um número y , subtraio 10 e encontro -4. Qual é o número y ? 

• Encontrar o número que falta em cada igualdade: a) 2035 =+ ? , ... 

No capítulo 6, continua-se o trabalho de exploração dos subtipos de tarefas relativos à 

resolução de equações, introduzindo-se novos tipo de equações, por meio de duas atividades 

de resolução de problemas relativos ao cálculo do perímetro de figuras planas, integrando a 

álgebra à geometria e às medidas e grandezas. 

Nessas atividades, são dados os desenhos de um retângulo e de um triângulo (ver 

figura abaixo) e pede-se, em cada caso, na forma de problema, para o aluno equacionar (em 

função de x ) e encontrar o valor de x  para o qual o perímetro de cada figura é 12 cm. Veja-

se a figura 4, a seguir.  

 

 

Figura 4: Exercícios utilizados para explorar a noção de equação. 
Fonte: MERLIER et al. (2006, p.115). 
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Podemos notar que a resolução desta atividade por procedimentos algébricos está 

vinculada à capacidade do aluno de resolver as seguintes equações: 125 =x  e 1232 =+x , 

que correspondem ao subtipo de tarefas t1 (resolver uma equação do tipo cbax =+ ). 

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração da técnica ττττTTC. A exploração do 

subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ , para o caso em que 1=a  ou 

0=b ), prossegue no capítulo 7 (MERLIER et al, 2006, p. 131) por meio de atividades que 

contém os seguintes enunciados. 

• Para 3=x , dizer se as seguintes igualdades são verdadeiras: a) 732 =+x , ... 

• Resolver as seguintes equações...: 1813 =+ x , 7,113,5 =+ x , 32010 =× x , ... 

• Escrevendo e resolvendo uma equação, determine o número x  em cada caso:  

1) a soma de x  com 22 vale 4 (ex. 28). 

2) o produto de x  por 22 vale 32. 

3) retirando 17,3 de x , obtém-se 41,1. 

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττTTC. Estes momentos se 

realizam, conjuntamente, por meio do seguinte enunciado: 

• A equação bxa =× se escreve também assim 
a

b
x =  (Ibidem, p.131). 

Como no caso precedente, esta técnica se apoia nas propriedades das operações 

inversas (θPOI) e é validada apenas pela apresentação de um exemplo resolvido e apresentado 

como modelo (cf. extrato, p. 131). 

 

Figura 5: Exemplo utilizado para oficializar a técnica ττττTTC. 
Fonte: MERLIER et al. (2006, p.131) 

Trabalho da técnica ττττTTC. Este momento é realizado na mesma página onde se pede 

para o aluno resolver oito equações. 

Finalizando, embora este livro oficialize a utilização de procedimentos que permitem 

resolver equações do tipo cbax =+ , não foram encontrados enunciados tecnológicos 

oficializando o conceito de equações. Ou seja, não há enunciados definindo equações, 

incógnitas e o que significa resolver uma equação. A palavra equação surge como se já fosse 

conhecida do aluno, e a palavra incógnita não é mencionada.  
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5.1.2.3.2 Classe de quatrième 

Cálculo algébrico. O estudo de álgebra é introduzido no 

capítulo 3 (MERLIER et al, 2004a, p.42), na seção denominada 

“Écritures littérales”, por meio de duas atividades. Na primeira 

atividade, são dadas algumas expressões seguidas de uma 

questão em que se pede para o aluno identificar quais são 

possíveis de serem simplificadas. Na segunda atividade, pede-se 

para o aluno exprimir as áreas de dois retângulos decompostos 

em função dos comprimentos dos retângulos maiores e, ambém, 

dos retângulos menores. Em seguida, pede-se para desenvolver 

expressões dos tipos )3(2 +y e )310)(72( yy ++ . Essas 

atividades correspondem ao subtipo de tarefa: desenvolver ou 

reduzir expressões algébricas dos tipos )(xAk ×  e )()( 21 xAxA × . 

Os procedimentos elaborados e institucionalizados para realizar estes subtipos de 

tarefas se apoiam nas propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição 

oficializadas nas páginas 46 e 50, conforme extratos (figuras 7 e 8). 

 
Figura 7: Propriedade utilizada para justificar a técnica ττττDRE 

Fonte: MERLIER et al. (2004a, p. 46). 

 

Figura 8: Propriedade utilizada para justificar a técnica ττττDRE. 

Fonte: MERLIER et al.  (2004a, p. 50). 

Na página 43, há uma atividade em que se solicita que o aluno determine a expressão 

que exprime o perímetro de um quadrilátero, em função de x , inclusive em sua forma 

reduzida. Podemos verificar que esta atividade foi utilizada visando à elaboração da técnica 

que permite realizar o seguinte subtipo de tarefa: reduzir expressões algébricas. 

 

 
Fig. 6: ilustração da  

atividade 2.  
Fonte: MERLIER, J.M.et al.   

(2004a, p.42) 



 117 

Como procedimento para realizar esse tipo de tarefa, foi apresentado o seguinte 

enunciado tecnológico: 

• Reduzir uma expressão é escrevê-la como uma soma tendo o menor número de 

termos possíveis (MERLIER et al, 2004a, p.43). 

Podemos observar que o enunciado acima não deixa claro como proceder para reduzir 

uma expressão ao menor número de termos possíveis. Tal procedimento só pode ser mais ou 

menos percebido por meio de exemplos apresentados como “um método para reduzir uma 

expressão”, utilizado como momento de oficialização da técnica para reduzir uma expressão, 

na seção “savoir” (Ibidem, p.46, 50), conforme extratos. 

 

 

Figura9: Métodos apresentados para oficializar a técnica ττττDRE . 

Fonte: MERLIER et al. (2004,  p. 46, 50) 

O trabalho da técnica, que consiste em desenvolver e reduzir expressões (τDRE), se 

realiza na seção “aplicar” por meio de exercícios que solicitam ao aluno “reduzir expressões”, 

“desenvolver e reduzir”, “suprimir parênteses e reduzir” e “suprimir, desenvolver e reduzir” 

(MERLIER et al, 2004a, p.47, 49, 53).  

Equações do 1º grau. O estudo de equações do 1º grau é introduzido na seção 

“Atividades”, do capítulo 4 (Ibidem, p.68), que se realiza na atividade 3 com a ajuda da 

metáfora da balança. Neste livro, esse é o momento do primeiro encontro do aluno com o 

estudo das equações do primeiro. 

Exploração dos subtipos de tarefa (t1 e t2) e constituição do ambiente tecnológico 

que permite a elaboração da técnica ττττNTC. Estes momentos são realizados por meio das 

seguintes atividades. 
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Inicialmente, há uma atividade em que se pede para o aluno dizer o que acontece 

quando se retiram ou se acrescentam pesos iguais aos dois pratos da balança (cf. extrato), 

visando à constituição do ambiente tecnológico que consiste das propriedades gerais da 

igualdade (θPGI). 

 

Figura 10: Exercício utilizado para constituição do ambiente tecnológico que 
dá suporte à elaboração da técnica τNTC. 

Fonte: MERLIER et al. (2004a, p.68). 

Em seguida, há uma outra atividade, já descontextualizada, que explicita algumas das 

propriedades dos números reais, inclusive as propriedades gerais das igualdades.  

Elaboração da técnica ττττNTC. Este momento se realiza na quarta atividade (p. 69), na 

qual se pede para o aluno completar e justificar as etapas de construção da equação 

1373 =+x , que corresponde ao subtipo de tarefas t1 (resolver uma equação do tipo 

cbax =+ ), e da equação 9254 +=− xx , que corresponde ao subtipo de tarefa t2 (resolver 

uma equação do tipo 2211 bxabxa +=+ ). 

A figura 10, a seguir, mostra um dos exemplos utilizados nos processo de elaboração 

desta técnica para o caso da equação 9254 +=− xx . 

 
(continua) 
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Figura 11: Exercício utilizado no processo de elaboração da técnica τNTC 

Fonte: MERLIER et al.  (2004a, p. 69) 

Podemos perceber que esta atividade retoma a atividade anterior de constituição dos 

elementos tecnológicos, no caso das propriedades gerais da igualdade. 

Constituição dos elementos tecnológicos e sistematização da técnica ττττNTC. Este 

momento ocorre em duas etapas. Inicialmente, por meio da oficialização das propriedades 

gerais da igualdade (θPGI), elaboradas anteriormente com a ajuda da metáfora da balança; 

depois se realiza na seção “Savoir” (Ibidem, p. 74) por meio dos seguintes enunciados: 

• Dizer que 0=− ba  é equivalente a dizer que ba =  

• Sejam a , b  e c  três números relativos. Se ba = , então cbca +=+  e 

cbca −=− . 

• Sejam a e b dois números relativos e c  um número relativo diferente de zero. Se 

ba = , então cbca ×=×  e cbca ÷=÷ . 

Após a apresentação dessas propriedades, segue-se o processo de sistematização da 

técnica τNTC que se realiza por meio do enunciado tecnológico, segundo o qual “Uma solução 

de uma equação é um valor que verifica a igualdade de uma equação”, seguido de um 

exemplo apresentado como “um método para resolver uma equação”, conforme extrato.  

 

Figura 12: Exemplo utilizado para sistematizar a técnica τNTC. 
Fonte: MERLIER et al. (2004, p.74) 
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Embora esse procedimento dê origem ao processo de obtenção de equações 

equivalentes, esta noção não foi oficializada ou mencionada neste livro didático. Também 

neste volume não há enunciados definindo equações, incógnitas ou o que significa resolver 

uma equação.  

A equação aparece implicitamente como um procedimento para resolver problemas na 

seção “mise en équation d’un problème” (MERLIER et al., p.76), em que se apresentam os 

procedimentos de resolução de um problema cuja tradução dá origem à equação 

7553 =−++ )()( nnn , conforme figura 13. 

 

Figura 13: Exemplo utilizado para sistematizar a técnica mista τDRE_TTC 
.Fonte: MERLIER et al. (2004a, p.76). 

Podemos verificar que a resolução desta equação corresponde à realização do subtipo 

de tarefa t11, cujo processo utilizado para resolução pode ser considerado como o processo de 

sistematização da técnica mista τDRE_TTC,. 

Contudo, este exemplo não é acompanhado de enunciados justificando (ou 

explicando) a transformação realizada, na passagem da equação 7555 =−n  para a equação 

805 =n , bem como desta última para a equação 580 /=n . Ou seja, não se deixa 

devidamente claro que tais transformações são procedentes da aplicação da técnica τTTC , 

oficializada no volume da classe de 5e, ou da eliminação de etapas realizadas na aplicação da 

técnica τNTC, oficializada neste volume. A técnica τDRE (desenvolver ou reduzir expressões) 

foi mais ou menos sistematizada no capítulo dedicado ao “cálculo literal”, ancorada nas 

propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). 

Trabalho da técnica ττττNTC. Este momento se realiza nas seções “Aplicar”, “Treinar” e 

“A caminho do diploma”, além de em outras seções deste capítulo, tais como “equacionar e 

resolver um problema”. (Ibidem, p. 75, 79, 80, 84)  Ao todo, são 99 exercícios com resoluções 

de equações e 30 problemas propostos para serem resolvidos por meio de equações. 

A maior parte das equações propostas nos exercícios se assemelha àquelas exploradas 

e desenvolvidas nas atividades introdutórias e de sistematização. No entanto, é possível 
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encontrar também equações que variam de dificuldade pela introdução de outras variáveis de 

contexto relativas: ao tipo de expressão algébrica que aparece em cada membro; à posição do 

termo incógnito; aos sinais entre os termos (de mais ou de menos); e à natureza dos números 

utilizados (inteiros, fracionários e decimais). 

Além disso, há também exercícios que correspondem aos subtipos de tarefas t11 

(resolver equações do tipo cxA =)( ) e t21 (resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = ), cujo 

processo de resolução inclui ainda a aplicação da técnica que consiste em desenvolver ou 

reduzir expressões (τDRE), antes de aplicar uma das técnicas próprias de resolução de 

equações, como τTTC ou τNTC. A técnica mista τDRE_TTC foi mais ou menos sistematizada por 

meio de um exemplo, na seção destinada à resolução de problemas mediante equações, para o 

caso da resolução que corresponde ao subtipo de tarefa t11. A tarefa de sistematizar é deixada 

sob a responsabilidade do aluno ou professor. Vale ressaltar que a técnica mista τDRE_NTC, que 

pode ser utilizada para resolver equações que correspondem ao subtipo de tarefa t2, é também 

deixada sob a responsabilidade do aluno ou professor.  

Avaliação dos elementos técnico-tecnológicos. Este momento se realiza em apenas 

dois exercícios, no primeiro é apresentado o processo de resolução de uma equação e pede-se 

para o aluno “justificar cada etapa de resolução” e, no segundo, pede-se para o aluno 

completar o processo de resolução de três equações e “justificar” cada etapa de resolução com 

uma frase (MERLIER et al., 2004a, p. 75, ex. 32ª, p. 78, ex. 54b). À exceção de tais exercícios, 

que proporcionam uma reflexão sobre os elementos tecnológicos que explicam e justificam a 

técnica, os demais permitem apenas verificar se o aluno domina a técnica. 

5.1.2.3.3 Classe de troisième 

Cálculo algébrico. Neste livro, o estudo da álgebra é introduzido no capítulo 1, 

denominado “cálculo literal” (MERLIER et al., 2004b, p.8-10), por meio de atividades que pedem 

para o aluno exprimir, desenvolver e reduzir áreas de polígonos, cujas medidas dos lados são 

expressas por meio de expressões algébricas, conforme figura 14. 

Este exercício é seguido por outros em que se pede para desenvolver e reduzir 

expressões do tipo ))(( dcba ±± , 2)( ba ±  e ))(( baba −+ .  

As propriedades distributivas que ancoram a elaboração e sistematização desta técnica 

são enunciadas nas páginas 12 e 14, seguidas de exemplos. Veja-se a figura 14, a seguir. 
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Figura 14: Exercício utilizado para elaboração da técnica τDRE. 

Fonte: MERLIER et al. (2004b, p.8) 

Equações do 1º grau. O estudo das equações do 1º grau é introduzido no capítulo 3 

(Inéquations, Équations, Produit nul) por meio de uma atividade (p. 44) em que se solicita, 

inicialmente, que o aluno verifique dois extratos com a resolução da equação 

xx 42102 −−=+ , supostamente realizada por dois alunos,“Marc” e “Sofie”. 

 

Figura 15: Extratos com dois processos de resolução da equação xx 42102 −−=+  
Fonte: MERLIER et al. (2004b, p. 44) 

Podemos observar, a partir dos extratos acima, que “Sophie” (à direita) apresenta uma 

solução que faz uso da técnica τNTC, enquanto o processo adotado por “Marc” (à esquerda), 

aparentemente, corresponde à aplicação da técnica τRTS. Na verdade, o livro não deixa claro o 

objetivo de os autores apresentarem o extrato com o processo de solução adotado por Marc, 
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visto que não foram encontrados comentários ou questionamentos sobre tal procedimento, 

nem mesmo sobre o erro que aparece explicitado neste extrato.  

Exploração do subtipo de tarefa t2 e de elaboração de técnica ττττNTC. Este momento 

se realiza na continuação da atividade anterior por meio de uma situação em que se pede para 

o aluno completar as informações que faltam a fim de justificar o processo de solução 

realizado por “Sophie”.  

No esquema apresentado, na página 16, embora o título atribuído à coluna da direita 

indique que tais etapas correspondem ao processo de justificação das etapas da resolução 

realizadas na coluna da direita, na verdade, o que se faz é uma tradução verbal dos passos e 

etapas realizados na coluna da esquerda, utilizando a linguagem algébrica. Logo, tais frases 

não se constituem verdadeiras justificações, pois não explicitam os elementos teórico-

tecnológicos que justificam a realização de tais etapas.  

 

Figura 16: Exercício utilizado para elaboração da técnica τNTC . 
Fonte: MERLIER et al. (2004b, p. 44). 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica ττττRTS. Este 

momento se realiza na página 48 com a institucionalização da técnica τRTS (reagrupar os 

termos semelhantes), por meio do seguinte enunciado, seguido de um exemplo apresentado 

como um modelo: “Para resolver uma equação de 1° grau com uma incógnita, reagrupam-se 

os termos contendo a incógnita no membro da esquerda e os outros termos no membro da 

direita” (p.48). Veja-se a figura 17, a seguir. 
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Figura 17: Exemplo utilizado para sistematizar a técnica τRTS. 

Fonte: MERLIER et al. (2004b, p. 48). 

Como já foi dito anteriormente, a técnica ττττRTS pode ser explicada e justificada a partir 

da eliminação de etapas realizadas na aplicação da técnica ττττNTC (neutralizar termos ou 

coeficientes). No entanto, isso não fica devidamente explicitado no processo de 

sistematização. Na realidade, o que se percebe é uma aparente contradição, na medida em que 

se realiza um trabalho de elaboração da técnica ττττNTC, mas, no final, oficializa-se a técnica 

ττττRTS, sem justificação. 

Possivelmente, os extratos com a resolução da equação xx 42102 −−=+ , 

supostamente resolvida pelos personagens “Marc” e “Sofie”, foram idealizados, visando 

realizar um trabalho de transição da técnica ττττNTC (neutralizar termos e coeficientes) para a 

técnica ττττRTS (reagrupar termos semelhantes), isto é, visando à elaboração da técnica ττττRTS a 

partir da técnica ττττNTC. No entanto, não foi feito qualquer questionamento ou comentário 

acerca do extrato da solução apresentada por Marc. 

Trabalho da técnica. Este momento é proposto para ser realizado nas seções 

“Aplicar”, “Treinar” e “A caminho do diploma” (MERLIER et al. p. 49, 57, 60, 62). Como no 

livro precedente, nestes exercícios há também equações que variam de dificuldades a partir da 

manipulação de outras variáveis de contexto, como: o tipo de expressão algébrica que aparece 

em cada membro; a posição do termo incógnito; os sinais entre os termos (de mais ou de 

menos); a natureza dos números utilizados (inteiros ou fracionários). Há também, neste 

volume, exercícios que correspondem aos subtipos de tarefas t11 (resolver equações do tipo 

cxA =)( ) e t21 (resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = ), cujas técnicas mistas τDRE_TTC ou 

τDRE_NTC não foram elaboradas ou sistematizadas neste volume. Ao todo, são 57 exercícios 

envolvendo apenas resoluções de equações e apenas 5 (cinco) problemas propostos para 

serem resolvidos por meio de equações. 
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Avaliação dos elementos técnico-tecnológicos. De acordo com os autores, este 

momento é proposto na seção “avaliar”, na qual se encontra apenas um item (MERLIER et al., 

2004b, p. 56) que pede para o aluno verificar se um determinado número é a solução de quatro 

equações dadas, que, por sinal, podem ser resolvidas por meio da técnica τTI. Logo, este 

exercício não pode ser considerado como um momento de avaliação da forma como defende 

Chevallard. 

5.1.2.3.4 Síntese avaliativa 

A avaliação das organizações matemáticas existentes nesta coleção, em torno da 

resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, tomou como referência os seguintes 

critérios propostos por Chevallard: 1) verificar se os subtipos de tarefas são: bem 

identificados; representativos tanto em quantidade como em qualidade; acompanhados de 

explicações de sua importância ou razão de ser; pertinentes ao olhar das necessidades 

matemáticas dos alunos. 2) verificar se esses elementos técnico-tecnológicos são: explicitados 

ou não; bem enunciados e justificados; efetiva e otimamente explorados. 

Organização matemática. A organização matemática existente neste livro didático 

sobre a resolução de equações do 1º grau com uma incógnita se estrutura, principalmente, em 

torno de subtipos de tarefas, técnicas e tecnologia. 

Identificação dos subtipos de tarefas. Os livros didáticos desta coleção exploram 

exercícios que contemplam os quatro subtipos de tarefas caracterizados em nossa análise a 

priori, ou seja: 

• t1: resolver equações do tipo cbax =+  

• t11: resolver equações do tipo cxA =)( , em que )(xA  é uma expressão polinomial 

que pode ser reduzida à forma bax + . 

• t2: resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+  

• t21: resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = , em que )(xA1  ou )(xA2  são 

expressões polinomiais que podem ser reduzidas à forma bax + . 

Observemos que, nesta coleção, os enunciados adotados para identificar esse tipo de 

tarefa são, em geral, bem convencionais e identificam de forma mais ou menos clara os tipos 

de tarefas relativos à resolução de equações do 1º grau, pelo fato de que eles não indicam que 

as equações são do 1º grau. 

O quadro, a seguir, mostra as diferentes redações adotadas para enunciar este tipo 

tarefa.  
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Volume Enunciado 

Classe de 5e 
• Encontrar o número x  para cada expressão (p.95). 

• Resolver as seguintes equações… (p.131). 

Classe de 4e 

• A equação… tem para solução...? (p.69) 

• Resolva a equação... (p.69) 

• Resolva as equações seguintes… (p.75) 

Classe de 3e 
• Resolver uma equação (p.44)  

• Resolver as equações seguintes… (p.44) 

Quadro 1: Enunciados relativos ao tipo de tarefa resolver equações do 1º grau, na coleção 
DIABOLO 

Pertinência (ou razão de ser). O tipo de tarefa relativo à resolução de equações do 1º 

grau é implicitamente justificado, no volume da classe de 4
e, como uma ferramenta para 

resolver problemas procedentes de contextos sociais ou de temas relativos a outros domínios 

da matemática, como os de números e operações, geometria e grandezas e medidas. 

Representatividade. Os exercícios explorados nesta coleção, sobre resolução de 

equações do 1º grau, contemplam os diferentes subtipos de tarefas (t1, t11, t2 e t21) previstos na 

análise a priori, sendo que a maior parte é formada por equações relativas ao subtipo de tarefa 

t1. No total, foram identificados 178 exercícios relativos à resolução de equações e 37 

problemas propostos para serem resolvidos por meio de equações, ao longo dos volumes das 

classes de 5e (7º ano), 4e (8º ano) e 3e (9º ano), com maior concentração na classe de 4e. A 

maior parte das equações propostas nos exercícios se assemelha àquelas exploradas e 

desenvolvidas nas atividades introdutórias e de sistematização. No entanto, é possível 

encontrar também equações que variam de dificuldades pela manipulação de outras variáveis 

de contexto, tais como a posição do termo incógnito na expressão e a natureza dos números 

utilizados (inteiros, fracionários e decimais). 

Elementos técnico-tecnológicos. Embora o estudo de equações se realize em 

capítulos ou seções dedicados ao trabalho com álgebra, o cálculo algébrico é justificado com 

base nas propriedades dos números e operações. Ou seja, implicitamente a álgebra aparece 

como uma extensão dos números. O conceito de equação não é explicitamente oficializado 

por meio de enunciados tecnológicos. Em algumas atividades, elas são chamadas de 

igualdades e em outras, de equações. De forma semelhante, não se define explicitamente o 

conceito de incógnita. As letras que aparecem nas equações (ou igualdades) são chamadas de 

incógnitas, em algumas situações, e de valores desconhecidas, em outras. Assim, podemos 
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concluir que, implicitamente, as equações são definidas como igualdades que contêm letras, 

que, por sua vez, são denominadas incógnitas.  

Técnicas e tecnologias. Ao todo, foram identificadas quatro técnicas (τTTC, τNTC, τRTS 

e τDRE_TTC) elaboradas ou sistematizadas para realizar os diferentes subtipos de tarefas 

explorados nesta coleção. A técnica τTTC é, implicitamente, ancorada nas propriedades das 

operações inversas (θPOI), a técnica τNTC é elaborada e justificada por meio das propriedades 

gerais da igualdade (θPGI) e as técnicas τRTS e τDRE_TTC foram oficializadas por meio de 

exemplos, mas sem serem devidamente justificadas. 

Evolução dos subtipos de tarefas e da tecnologia. O estudo das equações foi 

introduzido no volume da classe de 5e (7º ano) por meio da exploração dos subtipos de tarefas 

t1 (resolver equações dos tipos cbx =+ ou cax = ) e da elaboração de técnica τTTC, ancorada 

nas propriedades das operações inversas (θPOI).  

No volume da classe de 4e (8º ano), este estudo evoluiu com a exploração dos subtipos 

de tarefas t1 e t2, elaboração da técnica τNTC (neutralizar termos ou coeficientes), por meio das 

propriedades gerais da igualdade e da metáfora da balança de dois pratos, e sistematização da 

técnica τRTS (reagrupar termos semelhantes), não justificada. Também foi oficializada a 

técnica mista τDRE_TTC por meio de um exemplo relativo à realização do subtipo de tarefa t11. 

Nos exercícios, foram encontradas também equações que correspondem aos subtipos de 

tarefas t21, sem que fosse proposta uma técnica mista para resolvê-los. 

No volume da classe de 3e (9º ano), a técnica τNTC é novamente reelaborada. Porém, no 

momento de institucionalização, sistematiza-se a técnica τRTS (reagrupar os termos 

semelhantes), por meio de um exemplo, sem qualquer enunciado justificando a maneira como 

os reagrupamentos são realizados. Nos exercícios foram identificadas equações que 

correspondem aos subtipos de tarefas t11 e t21. Também neste volume não foram propostas 

técnicas para resolver o subtipo de tarefa t21. 

Concluindo, podemos observar que o trabalho de evolução dos subtipos de tarefas e 

dos elementos técnico-tecnológicos não é acompanhado de enunciados ou comentários 

justificando os diferentes subtipos de tarefas propostos e das técnicas correspondentes. Por 

exemplo, no volume da classe de 5e, introduz-se a técnica τTTC para resolver exercícios 

relativos ao subtipo de tarefa t1 e, no volume de classe de 4e, introduz-se a técnica τNTC para 

resolver exercícios relativos ao subtipo de tarefa t1 e t2, sem comentários explicando a 

limitação da técnica τTTC para realizar o subtipo de tarefa t2. Por fim, introduz-se a técnica 

τRTS sem qualquer trabalho de elaboração, além de não se dar muita importância à 

apresentação de técnicas para resolver os subtipos de tarefa t11 e t21. 
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5.1.3 Coleção DiMathème 

5.1.3.1 Descrição 

Na coleção “DiMathème”, os capítulos estão estruturados em torno das seguintes 

seções: Antes de iniciar (Atividade / Descobrir); Métodos (reter o curso; conhecer as 

ferramentas, saber utilizar); Exercícios (trabalho autônomo, treinar, dominar, dever de casa). 

A seção intitulada “Atividade / Descobrir” é utilizada para introduzir os conteúdos abordados 

no capítulo por meio de questões que visam permitir ao aluno ter o primeiro encontro com as 

noções e procedimentos desenvolvidos. A seção denominada “Reter o curso” é em geral 

utilizada para oficializar as técnicas que permitem realizar os tipos de tarefas apresentados na 

introdução, bem como explicitar os elementos teórico-tecnológicos (definições, propriedades, 

teoremas, etc) que os explicam e justificam. A seção “Reter os métodos” é geralmente 

utilizada para explicitar a associação entre os tipos de tarefas e as técnicas utilizadas para 

realizá-las. A seção “Exercícios e problemas de pesquisa”, como o próprio nome diz, é 

formada por atividades (exercícios e problemas) para o aluno treinar, dominar e aplicar as 

técnicas oficializadas. 

5.1.3.2 Organização e distribuição dos conteúdos algébricos 

Nesta coleção, como preconiza o programa de ensino francês, os temas algébricos são 

também organizados em capítulos relativos aos domínios Trabalhos numéricos e 

Organização e gestão de dados – funções e distribuídos da seguinte maneira: a classe de 6
e 

não explora conceitos algébricos; a classe de 5
e aborda a “Noção de equação” (capítulo 5); a 

classe de 4
e aborda o “Cálculo literal” (capítulo 4) e o estudo de “Equações” (capítulo 5); a 

classe de 3
e retoma o trabalho com “Cálculo literal” (capítulo 3), “Equações e inequações” 

(capítulo 5) e introduz noções de “Funções lineares e funções afins” (capítulo 6) e “Sistemas 

de duas equações com duas incógnitas” (capítulo 7). Neste trabalho, nós nos interessamos 

unicamente em analisar os tópicos que estão diretamente relacionados ao tema resolução de 

equação do 1º grau com uma incógnita, no caso, os capítulos ou tópicos relativos a “cálculo 

literal” e a “equação do 1º grau”. 
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5.1.3.3 Análise praxeológica sobre o ensino de equações do 1º grau 

5.1.3.3.1 Classe de cinquième 

Cálculo algébrico. As noções de álgebra são introduzidas no capítulo 5 ( FOURTON 

et al., p. 80) por meio de atividades em que se pede para o aluno substituir alguns símbolos 

para encontrar o valor número de uma expressão, bem como identificar a expressão que 

representa o perímetro de um triângulo, conforme extratos a seguir. 

 

 
Figura 18: Exercícios utilizados para introduzir a exploração de noções algébricas.  

Fonte : FOURTON et al. (2006, p. 80) 

O estudo de álgebra prossegue neste capítulo por meio de atividades de obtenção de 

expressões algébricas que representam relações entre grandezas, culminando com a 

representação de problemas por meio de equações (Ibidem, p.84). 

Equações do 1º grau. O estudo das equações do primeiro grau é introduzido na 

página 80 por meio da seguinte questão: 

 
Figura 19: Exercício utilizado para introduzir a noção de equações 

Fonte : FOURTON et al. (2006, p. 80). 

Podemos ver que, nesta questão, não se faz uso de letras para representar a incógnita 

cuja igualdade anunciada é proposta para ser resolvida por meio da técnica τTI. Além disso, a 

equação não aparece escrita na forma convencional. 

O estudo de equações prossegue nas atividades 4 e 5 (Ibidem, p. 82) por meio de 

situações que solicitam ao aluno, inicialmente, identificar as equações que traduzem alguns 

problemas cujos contextos são oriundos de temas relacionados às grandezas e medidas e, 

posteriormente, indicar, entre as alternativas, o número que torna verdadeira a igualdade 

indicada pela equação. 



 130 

Essas atividades são acompanhadas dos seguintes enunciados tecnológicos, relativos 

aos conceitos de incógnita e de solução de uma equação (FOURTON et al. 2006, p.81, 82): 

• Quando se exprime qualquer coisa em função de x , existe geralmente a letra x  no 
resultado  

• Diz-se que, ao equacionar um problema, a letra x  procurada chama-se incógnita . 

• Diz-se que este valor28 é uma solução da equação selecionada. 

Exploração dos subtipos de tarefa t1 e t2 e elaboração de técnica ττττTI. Este momento 

se realiza na atividade 6 (Ibidem, p.83) por meio da seguinte situação. Veja-se a figura 20, a 

seguir. 

 
Figura 20: Exercício utilizado para elaboração da técnica τTI. 

Fonte : FOURTON et al. (2006, p. 83). 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica ττττTI. Este 

momento é realizado, na página 85, por meio de um procedimento apresentado como exemplo 

para resolver a equação 3642 =+x  (Figura 21). 
 

 
Figura 21: Exemplo utilizado para elaboração da técnica τTI . 

Fonte : FOURTON et al. (2006, p. 85). 

                                            
28 o valor de x  que torna a igualdade verdadeira 
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Embora nos títulos ou enunciados tecnológicos existentes em algumas seções 

anteriores já apareça o nome equação, nota-se que somente a partir desse momento é que ele 

aparece no enunciado de uma questão.  

Trabalho da técnica ττττTI. Este momento é proposto para ocorrer nas seções “testar 

com uma incógnita”, “resolver um problema” e “cálculo mental”, em que se podem encontrar 

exercícios que correspondem aos subtipos de tarefas resolver uma equação ( FOURTON et 

al.., 2006, p. 87, 88, 91, 92) Ao todo, são 18 equações e 15 problemas. 

Avaliação. Este momento é proposto para ser realizado na seção “QCM para se 

avaliar” (p.91) por meio da resolução dos exercícios 57 e 58. No entanto, tais exercícios só se 

diferenciam dos demais destinados ao trabalho da técnica porque, na página 266, são 

apresentadas suas soluções, além de alguns comentários sobre possíveis erros cometidos pelo 

aluno. Não foram encontradas atividades com o objetivo de provocar reflexões, por exemplo, 

sobre a eficiência desta técnica. 

5.1.3.3.2 Classe de quatrième 

Cálculo algébrico. Neste volume, o estudo de álgebra é introduzido no capítulo 4 por 

meio de atividades em que se pede para o aluno: identificar expressões com letras; produzir 

expressões, usando letras; completar igualdades do tipo xxxx KKK =+=+ )(34 ”; reduzir 

expressões algébricas do tipo 2532 +++= xxA  e 31053 22
++−+−−= xxxxE ; e 

desenvolver e reduzir expressões do tipo )2(2 x+ ou )2)(3( ++ xx (FOURTON et al., 

2003a, p. 66, 67, 68). Estas atividades, como podemos notar, conduzem o aluno a resolver o 

seguinte subtipo de tarefa: Desenvolver ou reduzir expressões algébricas. 

A técnica proposta para realizar este subtipo de tarefa é institucionalizada na página 

71, por meio de um exemplo que se apoia nos seguintes elementos tecnológicos: 

• Para três números relativos a , b  e k :  

• )( bakbkak +=×+× ; )( bakbkak −=×−× , em que k  é um fator comum. 

• Para três números relativos a , b  e k :  

• bkakbak ×+×=+ )( ; bkakbak ×−×=− )( . Distribuindo, respeitam-se as regras 

do sinal. 

• Para três números relativos a , b , c  e d :  

• bdbcadacbcba +++=++ ))(( . Distribuindo, respeitam-se as regras do sinal. 
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Equações do 1º grau. O estudo da resolução de equações do 1º grau é introduzido e 

realizado no capítulo 5, intitulado “Equações” (FOURTON et al. 2003a, p.84), por meio de 

uma atividade em que se solicita ao aluno resolver um problema cuja tradução dá origem à 

seguinte “igualdade” 30102 =+x  e cujo procedimento de resolução posto em prática sugere 

a aplicação da técnica τTTC (transpor termos constantes e coeficientes). Esse é o momento do 

primeiro encontro do aluno com esse tipo de tarefa. Nesta atividade, a equação 30102 =+x  é 

denominada “igualdade” e o nome a ser atribuído à letra “ x ” é deixado sob a 

responsabilidade do aluno (ou professor) por meio da seguinte questão: “O que representa x  

nesta igualdade?” 

Exploração dos subtipos de tarefa t1 e t2 e elaboração das técnicas ττττTTC e ττττNTC. 

Este momento se inicia por meio de atividades em que se pede para o aluno “completar 

igualdades”, cujo procedimento de resolução sugere a aplicação da técnica τTI (testar 

igualdades), bem como completar o processo de resolução de algumas equações (Ibidem, 

p.84, 85), cujo procedimento visa à elaboração da técnica τTTC (transpor termos ou 

coeficientes), conforme se pode ver no extrato apresentado a seguir 
 

 
Figura 22: Exercício utilizado no processo de elaboração da técnica τTTC. 

Fonte : FOURTON et al. (, 2003a, p. 85). 

Além do título, é nesta atividade que a palavra “equação” aparece pela primeira vez, 

sem qualquer enunciado explicando seu significado. Na atividade anterior, expressões do tipo 

cbax =+  eram chamadas de igualdades e, nesta atividade, passam a ser chamadas de 

equações. Daí, implicitamente, as equações serem definidas como igualdades que contêm 

letras. 

Podemos perceber, a partir do extrato acima, que os esquemas propostos para o aluno 

completar visam à elaboração da técnica τTTC (transpor termos ou coeficientes), efetuando a 

operação inversa. A atividade dois dessa seção pede para o aluno resolver três equações 

adotando esquemas semelhantes a este. 
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O trabalho de exploração dos subtipos de tarefas relativos à resolução de equações e 

de elaboração de técnicas prossegue por meio de uma situação em que se solicita completar os 

procedimentos, supostamente iniciados por dois irmãos (Léu e Lea), para encontrar os valores 

de x  que verificam as igualdades 178 =−x , 8,13 =x  e 485 =−x . Observando o processo de 

resolução da equação 485 =−x  (Figura 23), podemos perceber que o procedimento adotado 

no extrato da esquerda (o de Léu) corresponde à aplicação da técnica τTTC (transpor termos ou 

coeficientes), enquanto o adotado à direita (por Lea) corresponde à aplicação da técnica τNTC 

(neutralizar termos ou coeficientes). Contudo, não há qualquer questionamento ou comentário 

esclarecendo as diferenças existentes entre estas duas técnicas. 
 

 
Figura 23: Exercício utilizado no processo de elaboração da técnica τNTC. 

Fonte : FOURTON et al. 2003a, p. 86). 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica ττττNTC. A 

resolução de equação é oficializada por meio do seguinte enunciado tecnológico: 

• Resolver uma equação de incógnita x  é encontrar todos os valores que se podem 
dar a x  para que a igualdade proposta seja verificada (Ibidem, p.88). 

Observemos que este enunciado não se limita apenas às equações do primeiro grau, 

tendo em vista que tais equações só possuem uma solução e, portanto, um único valor. 

Podemos observar também que é neste enunciado que as letras que representam os valores 

desconhecidos de uma equação são chamadas incógnitas.  

O enunciado acima é seguido dos enunciados das seguintes regras de resolução de 

equações, seguidas de exemplos (FOURTON et al., 2003a, p.88): 

• Regra 1: somando (ou subtraindo) um mesmo número a cada membro de 
uma equação, obtém-se uma equação que tem as mesmas soluções. 

• Regra 2: multiplicando (ou dividindo) cada membro de uma equação por 
um mesmo número diferente de zero, obtém-se uma equação que tem as 
mesmas soluções. 
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Observemos também que estas duas regras assumem aqui as funções da tecnologia e 

da técnica τNTC. 

Na verdade, tais regras constituem os princípios de equivalências das equações (θPEE) 

cuja sistematização é realizada por meio de um exercício apresentado como modelo, relativo 

ao subtipo de tarefa t2, conforme extrato. 
 

 
Figura 24: Exercício utilizado para sistematizar a técnica τNTC. 

Fonte : FOURTON et al. (2003a, p. 89). 

É importante observarmos que, em momento algum, a noção de equações equivalentes 

foi oficializada por meio de enunciados tecnológicos. Assim, embora se tenha dito na 

oficialização dos elementos tecnológicos que, “somando ou multiplicando cada membro da 

igualdade (equação) por um mesmo número”, obtemos equações com mesma solução, no 

exemplo apresentado acima, a verificação só é feita na equação original.  

Exploração dos subtipos de tarefa t2 e elaboração das técnicas ττττDRE_NTC. Este 

momento se realiza por meio da apresentação do processo de resolução de um problema, na 

seção “mise em équation e résolution” (Ibidem, p. 90), que é traduzido pela equação 

80)22(53 =−+ tt . 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica ττττDRE_NTC. Este 

momento é realizado por meio da apresentação do processo de resolução da equação 
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80)22(53 =−+ tt , apresentada como exemplo (Figura 25). Podemos ver que a resolução da 

equação acima se realiza em duas etapas: desenvolver ou reduzir expressões (τDRE) e 

neutralizar termos ou coeficientes (τNTC). A técnica τDRE se apoia nas propriedades 

distributivas da multiplicação (θPDM), enquanto a técnica τNTC se ancora nas propriedades 

gerais da igualdade (θPGI).  

 

Figura 25: Exemplo utilizado para sistematizar a técnica τDRE_NTC. 
Fonte : FOURTON et al. p. 90). 

Contudo, nada foi dito a respeito das propriedades que dão sustentação à aplicação 

desta técnica. Devemos nos lembrar, no entanto, de que a técnica que permite desenvolver ou 

reduzir expressões algébricas foi elaborada e sistematizada no capítulo 4, dedicado ao cálculo 

literal. 

Trabalho da técnica ττττNTC. Este momento se realiza nas seções “trabalho autônomo”, 

“treinar-se” e “cálculo mental”, em que se podem encontrar exercícios que correspondem aos 

subtipos de tarefas t1, t11, t2 e t21, previstos na análise a priori ( FOURTON et al. p. 92, 93-

100). Nestes exercícios, além dos diferentes tipos de equações já identificados, há também 

equações que variam de dificuldades de acordo com a manipulação de outras variáveis de 

contexto, tais como: o tipo de expressão algébrica que aparece em cada membro, a posição do 

termo incógnito, os sinais entre os termos (de mais ou de menos), a natureza dos números 

utilizados (inteiros ou fracionários), etc. Ao todo, são 132 exercícios envolvendo resolução de 

equações e 43 problemas a serem resolvidos por meio de equações. É importante 

observarmos, ainda, que os procedimentos para resolução das equações que correspondem ao 

subtipo de tarefa t21 (resolver uma equação do tipo )()( 21 xAxA = ) não foram sistematizados 

anteriormente. 

Avaliação. Este momento é proposto para ser realizado na seção “trabalho autônomo” 

(Ibidem, p. 92, ex: 6-11), segundo os autores, pelo fato de permitir ao aluno ter um feedback 

instantâneo, ao verificar suas correções ao final do livro (Ibidem, p.277). Contudo, tal seção 

não pode ser considerada como um momento de avaliação da forma como apregoa 

Chevallard, tendo em vista que seus exercícios não provocam o aluno a fazer uma verdadeira 

reflexão acerca dos limites, validades e potencialidades da técnica sistematizada. 
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5.1.3.3.3 Classe de troisième 

Cálculo algébrico. O estudo da álgebra é introduzido no capítulo 1 (FOURTON et al. 

2003b, p.16) por meio da apresentação dos elementos tecnológicos seguidos de exemplos. 

• Para reduzir, dispõe-se da regra de fatoração: 

○ )( bakbkak +=×+× ; )( bakbkak −=×−×  

• Para distribuir um fator (desenvolver), dispõe-se de duas regras: 

○ bkakbak ×+×=+ )(  e bkakbak ×−×=− )(  

○ bdbcadacbcba +++=++ ))(( .  

• Distribuindo, respeitam-se as regras do sinal. 

Equações do 1º grau. O estudo da resolução de equações do 1º grau é introduzido e 

desenvolvido no capítulo 5, e o momento do primeiro encontro do aluno com este tipo de 

tarefa é proposto para se realizar na seção “QCM avant de démarrer” (FOURTON et al., 2003b, 

p.70) por meio de questões que solicitam verificar, entre três alternativas, a solução das 

equações 03 =x , 03 =+ x , 53 =x , 2
3

x
= , 5,35,0 =x  e 0)2( =−+ xx . 

Exploração de subtipos de tarefas t1, t11 e elaboração de técnicas ττττDRE_NTC. O 

trabalho de exploração dos subtipos de tarefas relativos à resolução de equações prossegue na 

atividade 1 (Ibidem, p.71) com a elaboração da técnica τNTC (neutralizar termos ou 

coeficiente), por meio de uma questão que solicita completar o processo de resolução já 

iniciado.  

 

Figura 26: Exercício utilizado para retomar a elaboração da técnica τNTC. 
Fonte : FOURTON et al. (2003b, p. 71). 
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Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica ττττDRE_NTC. Este 

momento é realizado na seção “conhecer as ferramentas” por meio da resolução da equação 

06314 =−++ )()( xx , apresentada como exemplo. Veja-se figura 26. 

Observemos, na figura 26 a seguir, que a primeira etapa de resolução da equação é 

realizada por meio da aplicação da técnica τDRE. Logo, a resolução deste subtipo de tarefa é 

feita por meio de mobilização da técnica mista τDRE_NTC. 

 
Figura 26: Exercício utilizado para sistematizar a técnica mista τDRE_NTC. 

Fonte : FOURTON et al. (2003b, p. 76). 

Trabalho da técnica ττττDRE_NTC. Este momento se realiza na seção “exercício” 

(Ibidem, p. 79-88) na qual se podem encontrar exercícios que correspondem aos subtipos de 

tarefas t1, t11 e t2, previstos na análise a priori. Ao todo, são 49 exercícios envolvendo 

resolução de equações e 23 problemas propostos para serem resolvidos por meio de equações. 

Avaliação. Este momento é proposto para se realizar por meio de uma questão (p.84), 

em que se pede para encontrar, dentre as três equações – xx 81)1(5 =−− , 44)2(7 −=−+x  e 

265 −=− xx  –, aquela que tem a mesma solução que a equação 14243 −−=− xx . No 

entanto, esta atividade pode ser classificada como mais um exercício do trabalho da técnica.  

5.1.3.3.4 Síntese avaliativa 

A avaliação das organizações matemáticas existentes nesta coleção em torno da 

resolução de equações do 1º grau tomará como referência os seguintes critérios propostos por 

Chevallard: (1) verificar se os subtipos de tarefas são: bem identificados; pertinentes ao olhar 
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das necessidades matemáticas dos alunos; representativos tanto em quantidade quanto em 

qualidade; acompanhados de explicações de sua importância ou razão de ser, (2) verificar se 

esses elementos técnico-tecnológicos são: explicitados ou não; bem enunciados e justificados; 

efetiva e otimamente explorados. 

Identificação dos subtipos de tarefas. Os livros didáticos desta coleção exploram 

exercícios que contemplam os quatro subtipos de tarefas caracterizados em nossa análise a 

priori, ou seja: 

• t1: resolver equações do tipo cbax =+  

• t11: resolver equações do tipo cxA =)( , em que )(xA  é uma expressão polinomial 

que pode ser reduzida à forma bax + . 

• t2: resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+  

• t21: resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = , em que )(xA1  ou )(xA2  são 

expressões polinomiais que podem ser reduzidas à forma bax + . 

A utilização de enunciados diferentes dos enunciados convencionais "resolver a 

equação" ou "resolver equações" é geralmente adotada em atividades propostas nos momentos 

de exploração dos subtipos de tarefas e de elaboração de técnicas relativas à resolução de 

equações. Após o processo de sistematização, o que se verifica é a adoção apenas dos 

enunciados convencionais. Porém eles não indicam que as equações a serem resolvidas são 

equações do 1º grau. Veja-se no quadro a seguir as diferentes redações adotadas para enunciar 

este tipo tarefa.  

Classe  Enunciado 

5e 

• Entre os valores seguintes, indicar aquele que é solução da equação escolhida (p. 82). 

• Obter a solução da equação... (p.83) 

• Para cada um dos números seguintes, pesquisar se ele é solução da equação... (p.85). 

• Determinar para cada um dos valores propostos se ele é solução da equação indicada 
(p.87). 

• Indicar se os valores propostos constituem uma solução da equação dada (p.88). 

4e 

• Encontrar um valor possível da incógnita x  em… (p. 84) 

• Indicar a solução de cada uma das equações… (p. 85) 

• Encontrar os valores de x  que verificam cada uma das igualdades (p. 86) 

• Para que valor de x a igualdade precedente é verificada ? (p. 87) 

• Resolver a equação. (p.89) 

• Resolver as equações. (p.93) 

3e 

• A igualdade… é verificada para… (p. 70) 

• A equação… tem para solução…(p. 70) 

• Resolver a equação… (p.72) 

• Resolver as equações… (p.79) 

Quadro 2: Enunciados relativos ao tipo de tarefa resolver equações do 1º grau, na coleção DiMathème 
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Pertinência (ou razão de ser). Igualmente ao que ocorre nos volumes da outra 

coleção analisada, a pertinência desse tipo de tarefa é justificada de maneira implícita como 

uma ferramenta para resolver problemas ligados a contextos sociais ou a outros domínios da 

matemática, em particular, geometria e medida. Após a oficialização deste saber, há uma 

seção denominada “mise en équation et résolution” e outra seção dedicada à resolução de 

problemas diversos, inclusive de geometria e de grandezas e medidas. Não foram encontrados 

enunciados explicitando a razão de ser deste subtipo de tarefa. 

Representatividade. Os exercícios explorados nesta coleção, sobre resolução de 

equações do 1º grau, contemplam os diferentes subtipos de tarefas (t1, t11, t2 e t21), acima 

definidos, inclusive com equações que variam de dificuldades pela manipulação de outras 

variáveis de contexto relativas à posição do termo incógnito na expressão e à natureza dos 

números utilizados (inteiros, fracionários e decimais). No total, foram identificados 199 

exercícios sobre resolução de equações e 82 problemas propostos para serem resolvidos por 

meio de equações, nos livros da classe de 5e (7º ano), de 4e (8º ano) e 3e (9º ano), com maior 

concentração no volume da classe de 4e (8º ano). 

Elementos técnico-tecnológicos. Os diferentes subtipos de tarefas explorados nesta 

coleção são propostos para serem realizados por meio das diferentes técnicas τTI; τTTC, τNTC, 

τDRE_NTC, que foram elaboradas e sistematizadas por meio de exercícios. A técnica τNTC foi 

sistematizada ancorada nas propriedades gerais da igualdade (θPGI), a técnica auxiliar τDRE foi 

implicitamente justificada por meio das propriedades distributivas da multiplicação (θPDM), a 

técnica τTI foi sistematizada, mas não justificada, e a técnica τTTC foi elaborada, mas não 

justificada.  

Evolução dos subtipos de tarefas e da tecnologia. O estudo das equações foi 

introduzido no volume da classe de 5e por meio de exploração dos subtipos de tarefas t1 e t11 e 

de elaboração de técnica τTI. Esta técnica, que se justifica pelo fato de dar sentido à noção de 

igualdade e por ser de fácil compreensão, se apoia nas propriedades das prioridades 

operatórias aplicadas ao cálculo de expressões numéricas. 

Dando prosseguimento, no volume da classe de 4e (8º ano), foram explorados os 

subtipos de tarefas t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ) e t2 (resolver equações do tipo 

2211 bxabxa +=+ ) e elaboradas as técnicas τTTC (transpor termos ou coeficientes) e τNTC 

(neutralizar termos ou coeficientes). A técnica τTTC não foi justificada no texto, enquanto a 

técnica τNTC foi sistematizada ancorada nos princípios de equivalência das equações (θPEE), 

que, em última instância, apoiam-se nas propriedades gerais da igualdade (θPGI). Ainda neste 
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volume, na seção destinada à resolução de problemas, oficializa-se a técnica mista τDRE_NTC, 

por meio de um exemplo, para realizar um exercício relativo ao subtipo de tarefa t11. 

Por fim, no volume da classe de 3e (9º ano), foi retomada a exploração dos subtipos de 

tarefas t2 e t21, assim como a oficialização da técnica mista τDRE_NTC, por meio de um 

exemplo, para realizar um exercício relativo ao subtipo de tarefa t11. Também nesta coleção, 

não se oficializam técnicas para realizar exercícios relativos ao subtipo de tarefa t21. 

A título de conclusão, podemos observar que foram elaboradas as técnicas τTI, τTTC, 

τNTC e τDRE_NTC relativas à realização dos diferentes subtipos de tarefas propostos. No entanto, 

não foram encontrados enunciados ou questionamentos sobre o campo de atuação de cada 

técnica, bem como sobre sua confiabilidade ou potencialidade. De forma geral, introduzem-se 

novos subtipos de tarefas e técnicas sem quaisquer comentários sobre as varáveis 

manipuladas, bem como sobre a validade das técnicas já elaboradas para resolvê-los. Esses 

esclarecimentos são indispensáveis para a elaboração de diferentes técnicas. Há questões que 

não foram respondidas de forma explícita ou implícita. Por exemplo: Por que a técnica τTTC 

foi elaborada, mas não oficializada no momento de sistematização? Qual foi o objetivo de 

propor um trabalho de elaboração das técnicas τTTC e τNTC se não se questionam seus limites e 

as potencialidades de cada uma? 

5.1.4 Síntese conclusiva 

O principal objetivo deste estudo consistiu em analisar livros didáticos da França, 

visando identificar e caracterizar as organizações curriculares, as praxeologias matemáticas e 

as praxeologias didáticas existentes na França em torno do ensino de álgebra sobre a 

resolução algébrica de equações do 1º grau. A seguir, apresentaremos os principais resultados 

do estudo realizado nas duas coleções analisadas. 

Organização curricular. Tal como propõe o programa de ensino, na França, os 

resultados deste estudo mostram que os temas matemáticos são rigidamente desenvolvidos, 

nas duas coleções, em torno dos seguintes domínios: Números e cálculos; organização e 

gestão de dados – funções; Geometria; e Grandezas e medidas. Os temas algébricos são 

essencialmente organizados em capítulos relativos aos domínios de Números e operações e da 

Organização e gestão de dados – funções, e os estudos sobre equações são desenvolvidos em 

capítulos dedicados ao campo de números e operações, como uma ferramenta para resolver 

problemas. Embora os estudos sobre equações sejam realizados em capítulos dedicados ao 
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trabalho com álgebra, esta é introduzida como “cálculo literal”, isto é, como cálculos com 

letras que representam números. Assim, podemos supor que, implicitamente, a álgebra é 

concebida como uma extensão da aritmética. 

Organização matemática. Os resultados mostram que as organizações matemáticas 

existentes nos livros didáticos destas duas coleções, relativas à resolução de equações do 1º 

grau, de maneira implícita, são estruturadas em torno dos diferentes subtipos de tarefas, logo 

se trata de praxeologias matemáticas pontuais.  

Subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ). Os resultados mostram 

que, na coleção DIABOLO, tais exercícios foram propostos, inicialmente, para serem 

resolvidos por meio da técnica que consiste em transpor termos ou coeficientes (τTTC), para os 

casos em que 1=a  ou 0=b , e, posteriormente, por meio da técnica que consiste em 

neutralizar termos ou coeficientes (τNTC). A técnica τTTC é ancorada nas propriedades das 

operações inversas (θPOI) e a técnica τNTC, nas propriedades gerais da igualdade (θPGI). Na 

coleção DiMathème, tais exercícios foram, inicialmente, propostos para serem resolvidos por 

meio da técnica testar a igualdade (τTI); em seguida, por meio da técnica transpor termos ou 

coeficientes (τTTC) e, posteriormente, por meio da técnica neutralizar termos ou coeficientes 

(τNTC). A técnica τTTC foi elaborada, mas não sistematizada, enquanto a técnica τNTC foi 

elaborada e sistematizada ancorada em regras que se apoiam nos princípios das equações 

equivalentes (θPEE). Considerando apenas as técnicas sistematizadas, podemos concluir que a 

resolução de exercícios relativos ao subtipo de tarefa t1 é proposta para ser realizada 

oficialmente por meio da técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC), 

efetuando a mesma operação em ambos os lados da equação. 

Subtipo de tarefa t11 (resolver equações do tipo cxA =)( ). Os resultados mostram 

que, na coleção DIABOLO, a técnica mista τDRE_TTC é oficializada por meio de um exemplo 

para resolver os exercícios relativos a este subtipo de tarefa. Tal técnica consiste em, 

inicialmente, desenvolver ou reduzir expressões (τDRE) para transformar equações do tipo 

cxA =)(  na forma cbax =+ , antes de aplicar a técnica τTTC. Já na coleção DiMathème, 

oficializa-se a técnica mista τDRE_NTC, que consiste em, inicialmente, desenvolver ou reduzir 

expressões (τDRE) para reduzir a equação do tipo cxA =)(  à forma cbax =+ , antes de 

aplicar a técnica τNTC. Nas duas coleções, a técnica auxiliar τDRE é justificada por meio das 

propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). 
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Subtipo de tarefa t2 (resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+ ). Os resultados 

mostram que, na coleção DIABOLO, tais exercícios são propostos para serem resolvidos, 

inicialmente, por meio da técnica τNTC e, posteriormente, da técnica τRTS (reagrupar termos 

semelhantes). Esta última é sistematizada sem ser elaborada. Na coleção DiMathème, os 

resultados mostram que os exercícios relativos a este subtipo de tarefa são propostos para 

serem resolvidos por meio da técnica τNTC, cuja sistematização é ancorada em regras que se 

apoiam nos princípios das equações equivalentes (θPEE).  

Subtipo de tarefa t21 (resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = ). Os estudos 

mostram que, nas duas coleções, as atividades relativas a tal subtipo de tarefa são encontradas 

nas seções destinadas aos exercícios. Contudo, nenhuma coleção elabora ou sistematiza 

procedimentos para resolver os exercícios relativos a este subtipo de tarefa. Possivelmente, na 

coleção DIABOLO, espera-se que o aluno mobilize a técnica mista τDRE_TTC e, na coleção 

DiMathème, a técnica mista τDRE_NTC.  

Como podemos observar, as duas coleções elaboram ou sistematizam diferentes 

técnicas para resolver equações do 1º grau com uma incógnita, em função dos diferentes 

subtipos de tarefas. Contudo, os resultados mostram igualmente que as duas coleções 

analisadas não propõem enunciados ou questionamentos que permitam ao aluno refletir sobre 

o campo de atuação de cada técnica ou sobre sua confiabilidade e potencialidade. Nesse 

sentido, questionamos: Qual o objetivo de elaborar e/ou sistematizar diferentes técnicas se não 

se questionam seus limites e suas potencialidades? 

A organização didática. Os resultados deste estudo mostram que as transposições 

didáticas das praxeologias matemáticas pontuais existentes nos livros das duas coleções 

analisadas, sobre a resolução de equações do 1º grau, se realizam em três momentos didáticos. 

O primeiro momento é destinado à exploração dos diferentes subtipos de tarefas relativos à 

resolução de equações, bem como à elaboração das técnicas. É nesse momento que as duas 

coleções possibilitam aos alunos ter uma participação mais ativa no processo de construção de 

conhecimentos, mais precisamente, na elaboração das técnicas ou constituição de elementos 

tecnológicos. O segundo momento visa à oficialização dos elementos tecnológicos 

(propriedades) e à sistematização das técnicas, que geralmente ocorrem por meio de 

exercícios resolvidos apresentados como modelos (exemplos) a serem seguidos. Esse segundo 

momento didático é apresentado de forma inteiramente acabada, cabendo ao aluno ler os 

enunciados tecnológicos (propriedades, definições e explicações) e observar os procedimentos 

executados nos exemplos apresentados. O terceiro momento é destinado ao trabalho das 
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técnicas. As duas coleções apresentam um número relativamente alto de exercícios de 

aplicação direta da técnica, além de problemas que podem ser resolvidos por meio de 

equações. Além de equações que contemplam os quatro subtipos de tarefas caracterizados na 

análise a priori, é possível encontrar também equações que variam de dificuldade pela 

manipulação de outras variáveis de contexto, tais como a posição do termo incógnito na 

expressão e a natureza dos números utilizados (inteiros, fracionários e decimais). No que 

concerne ao momento de avaliação, foram identificados pouquíssimos exercícios que 

permitam ao aluno refletir sobre a validade ou eficiência das técnicas elaboradas e/ou 

sistematizadas. De forma geral, podemos afirmar que as atividades propostas não favorecem 

um verdadeiro trabalho de avaliação, ao menos da forma como é proposta por Chevallard. 

5.2 ANÁLISES DE LIVROS DIDÁTICOS BRASILEIROS 

5.2.1 Escolha e identificação das obras analisadas 

As coleções de matemática analisadas para este estudo realizado no Brasil tiveram 

como procedimento de escolha o seguinte critério: selecionar para análise as coleções de 

livros didáticos adotados nas escolas onde foram realizados os estudos experimentais.  

Com base neste critério, selecionamos as seguintes coleções: 

• “Tudo é Matemática”, de Luiz Roberto Dante. Editora Ática (2002), 

• “Matemática para todos”, de Imenes & Lellis. Editora Scipione (2002)  

A primeira coleção vem sendo adotada na escola da rede municipal de ensino, 

escolhida para realização do estudo experimental, há mais de cinco anos, segundo relato da 

professora da turma investigada. A segunda coleção também vem sendo adotada na escola 

federal de ensino, há mais de cinco anos, onde foi realizado o estudo experimental. 

5.2.2 Coleção Tudo é Matemática 

5.2.2.1 Descrição 

Nesta coleção, os temas matemáticos são organizados em capítulos que contemplam 

conteúdos relacionados aos quatros grandes temas propostos nos PCN, a saber: números e 
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operações; espaço e forma; grandezas e medidas; e tratamento da informação. Os temas 

algébricos são tratados em capítulos próprios ou em capítulos ligados aos números e 

operações. De forma geral, os capítulos começam com uma situação que historia um fato 

matemático ou problematiza a temática a ser desenvolvida. Essa introdução é seguida de 

outras pequenas seções, geralmente associadas à temática principal, cujos títulos indicam os 

conceitos ou procedimentos programados para serem vivenciados. Cada seção, por sua vez, é 

iniciada por meio de atividades (problemas ou exercícios) utilizadas para introduzir e 

sistematizar os conceitos e/ou procedimentos desenvolvidos. Essas seções são finalizadas com 

atividades indicadas como exercícios para o aluno treinar as técnicas oficializadas.  

Além dessas seções principais, ao longo de cada capítulo há ainda outras seções, assim 

intituladas: Trocando idéias; Você sabia que; Desafio; Oficina de Matemática; Revendo o que 

aprendemos; Revisão cumulativa; Projeto em equipe; Redação; Para ler pensar e divertir-se. 

No final de cada livro há outras seções com atividades complementares, um glossário, listas 

de respostas e de leituras complementares, além da bibliografia. 

5.2.2.2 Organização e distribuição dos conteúdos algébricos 

Nesta coleção, os temas algébricos são organizados em capítulos distribuídos da 

seguinte maneira: no 6º ano, não há trabalho sistematizado relativo a conceitos algébricos; no 

7º ano, exploram-se noções e procedimentos sobre “Equações” (capítulo 7); no 8º ano, são 

abordadas noções de: “Expressões algébricas, equações e inequações” (capítulo 5); “Cálculo 

algébrico” (capítulo 7); “Sistemas de equações” (capítulo 9); no 9º ano, estudam-se: 

“Equações e sistemas de equações do 2º grau” (capítulo 2); “Funções" (capítulo 7). 

5.2.2.3 Análise praxeológica sobre o ensino de equações do 1º grau 

O livro do 6º ano não desenvolve trabalhos com conceitos algébricos e, 

consequentemente, não desenvolve conceitos e procedimentos relativos à resolução de 

equações do 1º grau com uma incógnita. 

5.2.2.3.1 Livro do 7º ano 

Equações do 1º grau. O estudo de álgebra é introduzido no capitulo 7, intitulado 

“Equações” (DANTE, 2002a, p. 198), por meio de uma situação (problema) relativa ao 
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cálculo do volume de um reservatório d’água, em função da taxa de vazão de uma torneira, 

conforme extrato abaixo. 

 

 

Figura 27: Exercício utilizado para introduzir a noção de equações. 
Fonte: DANTE, (2002a, p. 198). 

Podemos notar que este é também o momento do primeiro encontro do aluno com o 

estudo de equações do primeiro grau. Os dois primeiros procedimentos são aritméticos. O 3º 

procedimento, algébrico, que é o que nos interessa, corresponde à aplicação da técnica τTTC 

(transpor termos ou coeficientes) para resolver a equação 2902050 =+ x . No entanto, nesse 

momento, as reflexões sobre as tecnologias que explicam e justificam o emprego desta técnica 

são deixadas ao encargo dos alunos, conforme enunciado: 

• “Com um colega, procure entender como foi feita cada uma das resoluções acima” 
(Ibidem, p. 198). 

O momento de utilização de equações como um procedimento que “facilita” a 

resolução de problemas é oficializado logo em seguida por meio do seguinte enunciado 

tecnológico: 

A terceira forma de resolução desse problema usou uma letra ( x ) para 
representar o número procurado e uma sentença, que é chamada de equação 

( 2902050 =+ x ). O uso de equações facilita a resolução de muitas situações-
problema (DANTE, 2002, p.198). 
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Podemos observar que a noção de equação é indiretamente oficializada, neste 

enunciado, como uma sentença que contém números desconhecidos, representados por letras. 

O estudo de álgebra prossegue nas seções seguintes, denominadas “Expressões 

algébricas”. Além da noção de expressões algébricas, que são definidas como “expressões 

que contêm números e letras”, exploram-se também as noções de “expressões algébricas 

equivalentes”, por meio de atividades dedicadas à exploração do cálculo algébrico 

(desenvolvimento e redução de expressões algébricas), bem como de “Valor numérico de uma 

expressão algébrica” (DANTE, 2002a, p.201, 204, 207). 

As atividades relativas ao desenvolvimento e/ou redução de expressões são 

justificadas por meio das propriedades distributivas da multiplicação, conforme extrato 

(p.204). 

 
Figura 28: Exercício utilizado para sistematizar a técnica auxiliar τDRE . 

Fonte: DANTE, (2002a, p. 204). 

A técnica que consiste em desenvolver ou reduzir expressões algébricas será utilizada 

para transformar equações relativas aos subtipos de tarefas t11 e t21 em equações que 

caracterizam os subtipos de tarefas t1 e t2, respectivamente. 

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração da técnica ττττTTC. Este momento se 

realiza na seção “Usando letras para encontrar números desconhecidos”, a partir da resolução 

das equações 318 =+x  e 973 =−n , que traduzem, respectivamente, dois problemas. A 

seguir, apresentamos o extrato com o processo de resolução da equação 973 =−n    

 
Figura 29: Exercício utilizado para elaborar e sistematizar a técnica τTTC . 

Fonte: DANTE, (2002a, p. 211). 
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Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττTTC. O momento de 

sistematização desta técnica coincide com o momento de sua elaboração (Figura 29), assim 

explicado: Para encontrar o valor de n, “desfazemos as operações, usando suas inversas”. Esta 

técnica se apoia nas propriedades das operações inversas (θPOI).  

Esse momento de oficialização da técnica τTTC é seguido da apresentação dos 

seguintes enunciados tecnológicos relativos às noções de equação, de incógnita e de solução 

de uma equação: 

Sentenças como 318 =+x  e 973 =−n  são chamadas de equações e são 
muito usadas para resolver problemas. Note que equações são igualdades 

que contêm pelo menos uma letra que representa um número desconhecido. 

Essa letra, que está no lugar do número desconhecido, chama-se incógnita. 
Resolver uma equação é encontrar o valor da incógnita, do número 
desconhecido (DANTE, 2002a, p.211). 

Observemos que, neste enunciado, a noção de equações é mais ou menos oficializada 

como uma ferramenta para resolver problemas. Observemos ainda que, nesse momento, 

apresenta-se uma definição mais formal de equações, ao se afirmar que “equações são 

igualdades que contêm pelo menos uma letra que representa um número desconhecido”. E, 

mais adiante, define-se incógnita como sendo a letra que representa o número desconhecido. 

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração da técnica ττττCM. Este momento se 

realiza na seção “Resolução de equações por cálculo mental” por meio de um enunciado com 

as explicações de como proceder para resolver a equação 153 =x , conforme extrato a seguir.  

 

Figura 30: Exercício utilizado para apresentar a técnica τCM. 
Fonte: DANTE, (2002a, p.. 212). 

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττCM. Podemos observar que 

o procedimento mental, da forma como foi exemplificado no extrato acima, parece se ancorar 

nas propriedades das operações inversas e, portanto, parece se tratar da técnica que consiste 

em transpor termos ou coeficientes. O livro não apresenta enunciados tecnológicos, na forma 

de comentários, justificações ou propriedades, explicando por que e como este método 

funciona, qual é o seu alcance e quais são suas limitações.  



 148 

Trabalho da técnica ττττCM. Este momento é realizado na atividade 30 (p.212). 

Dando prosseguimento ao trabalho de elaboração de técnicas para resolver equações, 

introduz-se, na seção “Resolvendo equações por tentativa e erro” (p.213), a técnica que 

denominamos τTI (testar a igualdade). 

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração da técnica ττττTI. Este momento se 

realiza na seção “Resolvendo equações por tentativas e erros” (p.213) por meio da 

apresentação do processo de resolução da equação 7453 =+x , supostamente resolvida por 

dois personagens (Helena e Renata), conforme extrato.  

 

 
Figura 31: Atividade utilizada para oficializar a técnica τTI . 

Fonte: DANTE, (2002a, p. 213). 

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττTI. Embora se comece o 

enunciado desta seção afirmando que há outra maneira de resolver equações, além do cálculo 

mental, não foram encontrados enunciados tecnológicos (comentários, justificações ou 

propriedades) explicando por que a técnica τTI (testar a igualdade) funciona, quais suas 

vantagens e quais suas limitações. Também nesse caso, todos os exercícios propostos na 

atividade 31 (Ibidem, p.214) têm soluções inteiras.  

Trabalho da técnica ττττTI. Este momento é proposto para ser realizado na atividade 30 

(Ibidem, p.214), na qual se pede para o aluno resolver quatro equações que correspondem aos 

subtipos de tarefas t1 e t2. Nestes exercícios, aparece uma equação do tipo 2211 bxabxa +=+ , 

cujo procedimento apresentado no exemplo resolvido tem algumas limitações. Por exemplo, 

ao substituir as letras por valores numéricos, o discurso de validação “é muito” ou “é pouco” 
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não tem a mesma funcionalidade, pois, agora, os valores nos dois membros da igualdade se 

modificam quando substituímos as letras por valores numéricos. 

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração de técnicas por meio do uso de 

diagramas. Este momento se realiza na seção “Resolução de equações com o uso de 

diagramas” por meio da apresentação de um esquema para resolver a equação 1952 =+x , 

conforme extrato. 

 

Figura 32: Atividade utilizada para apresentar um esquema de resolução de equações. 
Fonte: DANTE, (2002a, p. 214). 

Constituição da tecnologia. Podemos observar, a partir do extrato anterior (Figura 

32), que esta técnica consiste em encontrar o valor da incógnita, partindo do valor numérico 

atribuído à expressão numérica, “invertendo” as operações indicadas na expressão algébrica 

que dá origem à equação. Isso significa que esta técnica se apoia nas propriedades aritméticas 

das operações inversas. Contudo, não foram encontrados os enunciados tecnológicos 

(comentários ou propriedades) que justificam a validade matemática desta técnica. Ou seja, 

não se deixa claro para o leitor qual propriedade matemática fundamenta tal técnica. Além 

disso, não se informa ao leitor qual é o seu alcance e nem quais são suas limitações.  

Trabalho da técnica. Este momento é proposto para ser realizado nas atividades 33 e 

34 (Ibidem, p.214), em que se pede para que sejam resolvidas duas equações que 

correspondem ao subtipo de tarefa t1. 

Exploração do subtipo de tarefa t11 e elaboração da técnica mista ττττDRE_TTC. Este 

momento se realiza na seção “Resolução de equações com o uso das operações inversas”, em 

que se faz uso da equação 91713 =++ )(n  para resolver um desafio. A figura 33, a seguir, 

mostra o procedimento adotado para resolver tal equação. 
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Figura 33: Atividade utilizada para sistematizar a técnica mista ττττDRE_TTC. 
Fonte: DANTE, (2002a, p. 215). 

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττDRE_TTC. Podemos observar, 

a partir do extrato (Figura 32), que o processo de resolução da equação é realizado em duas 

etapas: i) desenvolver ou reduzir expressões (τDRE), para transformar a equação do tipo 

cxA =)(  no tipo cbax =+ ; ii) transpor termos ou coeficientes (τTTC), para isolar a 

incógnita. A técnica τDRE é justificada pelas propriedades distributivas da multiplicação 

(θPDM), assim enunciadas: “Aplicando a propriedade distributiva, podemos eliminar os 

parênteses e, efetuando as operações possíveis, podemos deixar a equação mais simples” 

(Ibidem, p.215). A técnica τTTC, já sistematizada anteriormente, se apoia nas propriedades das 

operações inversas. Assim, a utilização desses dois procedimentos corresponde à técnica 

mista τDRE_TTC. 

Trabalho da técnica ττττDRE_TTC. Este momento é proposto para ser realizado na 

atividade 35 (Ibidem, p.215), na qual se pede para o aluno resolver equações que 

correspondem aos subtipos de tarefas t1 e t11.  

Exploração do subtipo de tarefa t2 e elaboração da técnica ττττNTC. Este momento se 

realiza com a apresentação do processo de resolução da equação 2903505 +=+ xx  (Ibidem, 

p.217), que corresponde à realização do subtipo de tarefa t2 (resolver equações do 

tipo 2211 bxabxa +=+ ), com o apoio da metáfora da balança de dois pratos, conforme 

extrato. 
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Figura 33: Atividade utilizada para sistematizar a técnica ττττNTC. 
Fonte: DANTE, (2002a, p. 218). 

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττNTC. Este momento se inicia 

um pouco antes do momento anterior por meio do seguinte enunciado:  

• A igualdade traduz uma ideia de equilíbrio. Equilíbrio faz a gente se lembrar de 
uma balança de dois pratos. Assim, uma equação (que é uma igualdade) pode ser 
vista como uma balança de dois pratos em equilíbrio (Ibidem, p.217). 

A partir do extrato acima, podemos perceber que a técnica τNTC (neutralizar termos ou 

coeficientes) consiste em transformar a equação do tipo 2211 bxabxa +=+  em outra do tipo 

cax = , subtraindo termos iguais nos dois membros da equação, de forma semelhante ao que 

se faz para manter a balança em equilíbrio. Esta técnica é justificada por meio das 

propriedades gerais da igualdade (θPGI), assim enunciadas:  

Lembre-se: você pode tirar ou acrescentar pesos iguais nos dois pratos da 
balança sem alterar o equilíbrio... Isso corresponde a subtrair ou adicionar 
um mesmo número em ambos os membros, mantendo a igualdade... Você 
pode também multiplicar ou dividir os dois membros de uma igualdade por 
um número diferente de zero, mantendo a igualdade (DANTE, 2002a, p.218-
210). 
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Trabalho da técnica ττττNTC. Este momento é proposto para ser realizado nas atividades 

49 a 65 (Ibidem, p.219-222, 228), nas quais se pede para resolver, inclusive, equações com 

números fracionários. 

Exploração do subtipo de tarefa t2 e elaboração da técnica mista ττττDRE_NTC. Este 

momento se realiza no exercício 54, com a apresentação do processo de resolução da equação 

)()( 12425 +−−=− xx , conforme extrato. 

.Figura 34: Atividade utilizada para sistematizar a técnica mista τDRE_NTC. 
Fonte: DANTE, (2002a,p. 220). 

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττDRE_NTC. Podemos ver, a 

partir do extrato acima, que a resolução da equação se realiza em duas etapas: i) desenvolver 

ou reduzir expressões (τDRE); ii) neutralizar termos ou coeficientes (τNTC). A técnica τDRE se 

apoia nas propriedades distributivas da multiplicação (θPDM), enquanto a técnica τNTC se 

ancora nas propriedades gerais da igualdade (θPGI). 

Trabalho da técnica ττττDRE_NTC. Este momento é proposto para ser realizado nas 

seções dedicadas aos exercícios (Ibidem, p.220-222).  

O trabalho das técnicas desenvolvidas neste livro para resolver equações prossegue na 

seção intitulada “equações e geometria” e na seção denominada “Usar ou não usar equação?” 

(Ibidem, p.222-227). 

A necessidade da aprendizagem da resolução de equações é enfatizada quando se 

utiliza esse conhecimento para resolver problemas de outros domínios da matemática, como 

geometria e grandeza e medidas, notadamente no cálculo de área e perímetro de polígonos 

(Ibidem, p.223-225, 279, 281, 312, 317). Ao todo, neste volume, foram identificados 47 

equações e 51 problemas propostos como exercícios. 
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5.2.2.3.2 Livro do 8º ano 

Equações do 1º grau. Neste livro, o estudo de equações do 1º grau é introduzido na 

seção “Revendo operações com números inteiros” (DANTE, 2002, p. 17), em que é 

apresentada a resolução da equação 732 =+− x  por meio de aplicação da técnica τTTC 

(transpor termos ou coeficientes). Este é o momento do primeiro encontro do aluno com 

resolução de equação, neste volume.  

Exploração do subtipo de tarefa t21 e elaboração da técnica mista ττττED_DRE_RTS. 

Este momento é realizado na seção “Uso do mmc na resolução de equações” (Ibidem, p. 47) 

em que são apresentados dois procedimentos para resolver a equação 
6

1
1

4

−
=+

xx , conforme 

extrato. 

 

 
Figura 35: Atividade utilizada para sistematizar a técnica mista ττττED_DRE_RTS. 

Fonte: DANTE, (2002a, p. 47). 

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττED_DRE_TTC. Podemos 

observar que, nos dois casos, a resolução da equação se realiza em três etapas: i) eliminar 

denominadores (τED), multiplicando todos os termos da equação pelo mmc dos 

denominadores ou reduzindo todos os termos ao mesmo denominador; ii) desenvolver ou 

reduzir expressões para transformar a equação do tipo )()( xAxA 21 =  em outra do tipo 

2211 bxabxa +=+ ; iii) reagrupar termos semelhantes para reduzir a equação do tipo 
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2211 bxabxa +=+  em outra do tipo cax = . Estas três etapas dão origem à seguinte técnica 

mista: τED_DRE_RTS (eliminar denominadores / desenvolver ou reduzir expressões / reagrupar 

termos semelhantes). 

Podemos observar ainda que não foram encontrados quaisquer comentários 

(enunciados tecnológicos) explicando a transformação realizada da equação escrita sob a 

forma 2211 bxabxa +=+  para a forma cax = .  

Trabalho da técnica ττττED_DRE_TTC. Este momento é proposto para ser realizado nas 

atividades 34 e 53 (DANTE, 2002b, p. 47-48), nas quais se pede para o aluno resolver seis 

equações e um problema que correspondem à realização dos seguintes subtipos de tarefas t11, 

t2 e t21. 

O estudo de álgebra é retomado no capítulo 5 (Ibidem, p.111), por meio de uma 

situação em que se faz uso da noção de perímetro de uma figura retangular (planta baixa de 

uma sala), de dimensões x  e y , para: reduzir uma expressão algébrica; calcular o valor 

numérico de uma expressão algébrica ou literal; resolver uma equação do primeiro grau; e 

resolver uma inequação do primeiro grau. No caso da resolução da equação do 1º grau, adota-

se a técnica que consiste em transpor termos ou coeficientes, efetuando-se as operações 

inversas, para resolver a equação que representa a situação. 

O trabalho com conceitos algébricos prossegue nas seções seguintes por meio de 

atividades que exploram o cálculo do valor numérico de expressões algébricas e a resolução 

de equações do 1º grau, em que se faz uso da equação como ferramenta para resolver 

problemas 

No exemplo utilizado (Ibidem, p. 116), faz-se uso da técnica τTTC (transpor termos e 

coeficiente) para resolver uma equação do tipo cbax =+ . Vale observar que esta técnica foi 

elaborada e sistematizada no volume do 7º ano. No entanto, neste livro, não se faz qualquer 

comentário acerca desse fato; o autor se limita apenas a recordar que a letra x  é chamada de 

incógnita e que o valor encontrado para ela denomina-se raiz da equação. 

O trabalho desta técnica é proposto para ser realizado nas atividades 17 a 23 (Ibidem, 

p.117), nas quais se pede para o aluno resolver três equações e seis problemas que 

compreendem a realização dos seguintes subtipos de tarefas t1, t11, t2 e t21. Vale ressaltar que a 

técnica τTTC (transpor termos e coeficiente), por se apoiar em propriedades aritméticas, é 

indevidamente recomendada para resolver os subtipos de tarefas t2 e t21. 

O estudo de álgebra tem continuidade nas seções seguintes deste mesmo capítulo com 

atividades destinadas à exploração da resolução de inequações (Ibidem, p.155) por meio de 
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exploração do cálculo algébrico, monômios e polinômios (DANTE, 2002b, p. 203), 

explorando a noção de sistemas de equações do 1º grau. Estes temas não serão tratados aqui 

por não estarem relacionados ao nosso objeto de pesquisa. 

5.2.2.3.3 Livro do 9º ano 

Neste livro, o estudo da resolução de equações do 1º grau é introduzido na seção 

intitulada “Conjunto dos números racionais” (DANTE, 2002c, p. 12) por meio de uma 

atividade em que se faz uso da resolução de equações como ferramenta para transformar 

números decimais periódicos em frações ordinárias. O uso de equações do 1º grau é 

novamente utilizado na seção “Equações em N, Z e Q” (p.14), em uma atividade cujo objetivo 

visa mostrar ao aluno que, dependendo do conjunto numérico em evidência, uma equação 

pode (ou não) ter solução. 

O estudo de conceitos algébricos prossegue na seção intitulada “inequações do 1º 

grau” (Ibidem, p.31), deste mesmo capítulo, e no capítulo 2, intitulado “Equações e sistemas 

de equações do 2º grau” (Ibidem, p.37). Neste capítulo, há uma seção denominada 

“Retomando equações do primeiro grau” (Ibidem, p.38), em que se utilizam equações para 

resolver dois problemas. O primeiro problema dá origem à equação 1650101200 =+ x , que é 

resolvida por meio da técnica τTTC (transpor termos ou coeficientes). O segundo problema dá 

origem à equação 1
2

5
3

−=+
xx

, que é solucionada fazendo-se uso da técnica mista τED_NTC 

(eliminar denominadores / neutralizar termos ou coeficientes). Esta técnica mista foi 

elaborada e oficializada no livro do 7º ano e retomada no livro do 8º ano, mas também aqui 

não se faz qualquer comentário acerca desse fato. 

O trabalho destas técnicas é proposto para ser realizado nos exercícios 1 e 2 (Ibidem, 

p. 38, 39), nas quais se pede para o aluno resolver oito equações que correspondem aos 

subtipos de tarefas t2 e t21, bem como na resolução de seis problemas (Ibidem, p.39-40).  

O ensino de álgebra é retomado no capítulo 7 (Ibidem p.155), em que se explora a 

ideia de função. Neste capítulo, há atividades em que se faz uso de processos de resolução de 

equações de 1º grau para encontrar a abscissa de uma função do 1º grau, conhecendo sua 

ordenada. 

È importante observar que, nesta coleção, a expressão “equação do 1º grau” é 

apresentada, pela primeira vez, na página 38 deste volume, sem qualquer explicação sobre o 

seu significado. 
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5.2.2.3.4 Síntese avaliativa 

A avaliação das organizações matemáticas existentes nesta coleção em torno da 

resolução de equações do 1º grau tomará como referência os seguintes critérios propostos por 

Chevallard (1999): 1) verificar se os subtipos de tarefas são: bem identificados; 

representativos tanto em quantidade como em qualidade; pertinentes ao olhar das 

necessidades matemáticas dos alunos; acompanhados de explicações de sua importância ou 

razão de ser; 2) verificar se esses elementos técnico-tecnológicos são: explicitados ou não; 

bem enunciados e justificados; efetiva e otimamente explorados. 

Identificação dos subtipos e tarefas. O quadro 3, a seguir, mostra as diferentes 

redações adotadas para enunciar os exercícios relativos à resolução de equações.  

Volume Enunciado 

6º ano • Não houve exploração do conceito de equações 

7º ano 

• Resolva as equações em seu caderno 

• Resolva estas equações em seu caderno 

• Resolva esta equação... 

8º ano 

• Resolver uma equação 

• Resolva estas equações em seu caderno 

• Resolva a equação... 

9º ano 

• Determine as soluções destas equações em seu caderno. 

• Encontre o valor da incógnita em cada uma das equações... 

• Resolva as seguintes equações do 1º grau em seu caderno. 
Quadro 3: Enunciados relativos ao tipo de tarefa resolver equações do 1º grau, na coleção 

Tudo é Matemática (DANTE, 2002) 

Notemos que nesta coleção, os enunciados adotados para identificar este tipo de tarefa 

são bem convencionais e identificam de forma mais ou menos clara os tipos de tarefas 

relativos à resolução de equações do 1º grau. A expressão “mais ou menos” se justifica pelo 

fato de que os enunciados não indicam que as equações a serem resolvidas são do 1º grau. 

Aliás, essa indicação só é mencionada no volume do 9º ano, talvez porque seja neste volume 

que se realiza o trabalho sistematizado com equações do 2º grau. 

A pertinência (ou razão de ser). O tipo de tarefa resolver equações do primeiro grau 

é justificado, no volume do 6º ano, como uma ferramenta muito usada para resolver 

problemas. Em particular, problemas ligados a outros domínios da matemática, como 

aritmética, geometria e grandezas e medidas. 
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Representatividade. Os exercícios explorados nesta coleção sobre resolução de 

equações do 1º grau contemplam os diferentes subtipos de tarefas (t1, t11, t2 e t21) previstos na 

análise a priori , inclusive com equações escritas com números fracionários. No total, foram 

identificados 64 exercícios sobre resolução de equações e 54 problemas propostos para serem 

resolvidos por meio de equações, ao longo dos volumes do 7º, 8º e 9º anos, cuja maior 

concentração aparece no volume do 7º ano. 

Elementos técnico-tecnológicos. A noção de álgebra não é oficializada nesta coleção. 

A noção de expressões algébricas é oficializada como “expressões que contêm números e 

letras”. O conceito de equações é oficializado no volume do 7º ano como “igualdades que 

contêm pelo menos uma letra que representa um número desconhecido”, chamada incógnita. 

A expressão “equações do 1º grau” é apresentada, pela primeira vez, no volume do 9º ano, 

sem qualquer explicação sobre o seu significado. 

No caso da resolução de equações do 1º grau, foram identificadas as seguintes técnicas 

elaboradas ou sistematizadas:  

• τTI: testar igualdade. 

• τTTC: transpor termos ou coeficientes, mais ou menos justificada pelas 

propriedades das operações inversas (θPOI). 

• τNTC: neutralizar termos ou coeficientes, ancorada nas propriedades gerais da 

igualdade (θPGI). 

• τRTS: reagrupar termos semelhantes, sistematizada por meio de exercício mas não 

justificada. 

A partir das técnicas τTTC e τNTC, com o auxílio da técnica τDRE (desenvolver ou reduzir 

termos), que é justificada por meio das propriedades distributivas da multiplicação (θPDM), 

foram identificadas também sistematizações das seguintes técnicas mistas: 

• τDRE_TTC: desenvolver ou reduzir termos / transpor termos ou coeficientes 

• τDRE_NTC: desenvolver ou reduzir termos / neutralizar termos ou coeficientes. 

• τED_NTC: eliminar denominadores / neutralizar termos ou coeficientes. 

• τED_DRE_RTS: eliminar denominadores / desenvolver ou reduzir expressões / 

reagrupar termos semelhantes. 

Evolução na exploração dos subtipos de tarefas e elaboração das técnicas. O 

estudo da resolução de equações do 1º grau foi introduzido no volume do 7º ano com a 

exploração do subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ) e a elaboração da 
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técnica τTTC (transpor termos ou coeficientes), mais ou menos sistematizada por meio das 

propriedades das operações inversas (θPOI). Este subtipo de tarefa foi também explorado para 

ser realizado por meio de técnicas que se apoiam em cálculo mental, testar a igualdade (ττττTI); 

uso de diagramas. Em seguida, o estudo das equações evolui para a exploração dos subtipos 

de tarefas t11 (resolver equações do tipo cxA =)( ) e a elaboração da técnica mista τDRE_TTC. 

A sistematização desta técnica, que consiste em desenvolver ou reduzir expressões (τDRE) e 

transpor termos ou coeficientes (τTTC), foi mais ou menos explicada por meio das 

propriedades distributivas da multiplicação (θPDM) e das propriedades das operações 

inversas (θPOI). Na continuação, exploram-se exercícios relativos ao subtipo de tarefa t2 

(resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+ ) e elaboração da técnica τNTC, cuja 

sistematização foi ancorada na metáfora da balança e nas propriedades gerais da igualdade 

(θPGI). Posteriormente, foram explorados subtipos de tarefas t21 (resolver equações do tipo 

)()( xAxA 21 = ) e foi elaborada a técnica mista τDRE_NTC, mais ou menos sistematizada por 

meio de explicações que se apoiam nas propriedades distributivas da multiplicação (θPDM) e 

nas propriedades gerais da igualdade (θPGI).  

Por fim, no volume do 8º ano, foram explorados exercícios relativos aos subtipos de 

tarefa t21 (resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = ), com equações escritas com números 

fracionários, e elaborada a técnica mista τED_DRE_RTS. Na sistematização desta técnica, que 

consiste em eliminar denominadores (τED), desenvolver ou reduzir expressões (τDRE) e 

reagrupar termos semelhantes (τRTS), foi explicado apenas o processo de eliminação de 

denominadores por meio de enunciados que se apoiam nas propriedades gerais da igualdade.  

Vale observar ainda que, de forma geral, o processo de elaboração e sistematização 

das técnicas se realiza por meio de exemplos. Isso ocorre igualmente com os elementos 

tecnológicos que são constituídos por meio de enunciados que se confundem com as próprias 

explicações das técnicas. Além disso, as “novas” técnicas são elaboradas e sistematizadas 

como uma outra técnica, sem a presença de enunciados ou questionamentos que expliquem ou 

justifiquem o porquê de sua existência. Em outras palavras, não há explicações ou reflexões 

sobre limites, vantagens e possibilidades das diferentes técnicas elaboradas e 

sistematizadas. 
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5.2.3 Coleção Matemática para todos 

5.2.3.1 Descrição 

Nesta coleção, os temas matemáticos são organizados em capítulos que contemplam 

conteúdos dos campos números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas, e 

tratamento da informação. De forma geral, os livros são organizados em capítulos 

identificados por títulos que expressam as temáticas trabalhadas, os quais, por sua vez, são 

subdivididos em várias seções. Estas seções contemplam conceitos ou procedimentos ligados 

à temática maior, que são desenvolvidos por meio de situações contextualizadas. Em cada 

uma dessas seções há ainda uma subseção intitulada “conversando sobre o texto”, com 

questões ou atividades que proporcionam ao aluno interagir de maneira mais ativa com a 

organização matemática proposta, e outras duas destinadas à realização de exercícios.  

5.2.3.2 Organização e distribuição dos conteúdos algébricos 

Nesta coleção, os conteúdos algébricos são assim distribuídos: no 6o ano, não há 

trabalho sistematizado relativo à exploração de conceitos algébricos; no 7o ano, são abordadas 

noções de “Equações” (capítulo 13); no 8o ano, o trabalho com álgebra aparece de forma mais 

intensificada em capítulos intitulados “Retomando a álgebra” (capítulo 5), “Cálculo 

algébrico” (capítulo 11), “Sistemas de equações” (capítulo 13); no 9o ano, são retomadas e 

desenvolvidas noções de “Equação e fatoração (capítulo 3), “Equações e sistemas de equações 

de 2o grau” (capítulo 6) e “Funções” (capítulo 10). 

5.2.3.3 Análise praxeológica sobre o ensino de equações do 1º grau 

5.2.3.3.1 Livro do 6º ano 

Neste livro, como já dissemos anteriormente, não há trabalho sistematizado sobre 

conceitos algébricos. No entanto, é possível encontrar o uso de expressões algébricas no 

desenvolvimento de conteúdos relativos: i) à geometria: para relacionar número de faces, 

vértices e arestas de poliedros; segmentos, semiretas e retas; ii) a números e operações: para 
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expressar generalizações em sequências numéricas; algarismos desconhecidos em algoritmos 

da adição; parcelas desconhecidas em adição; propriedades numéricas; e relações entre 

números de quadrados mágicos; iii) a grandezas e medidas: para representar fórmulas de 

áreas de retângulos e quadrados (IMENES e LELLIS, 2002a). 

Neste volume, o conceito de equação aparece pela primeira vez, de maneira mais ou 

menos explícita, como um desafio em que se pede para o aluno descobrir o número 

desconhecido representado pela letra n, conforme extrato (Ibidem, p. 54): 

Figura 36: Exercício sobre resolução de equação 

(IMENES e LELLIS, 2002a,  p. 54) 

Essa situação corresponde à realização do seguinte subtipo de tarefa t1: resolver 

equações do tipo cbax =+ . 

Podemos notar ainda que o esquema proposto visa à elaboração da técnica que se 

apoia nas propriedades das operações inversas. Logo, a elaboração da técnica que consiste em 

transpor termos ou coeficientes (τTTC), invertendo as operações. 

5.2.3.3.2 Livro do 7º ano 

Conceitos algébricos. Neste volume, o estudo de conteúdos algébricos é introduzido 

no capítulo 11, intitulado “Usando letras em matemática” (IMENES e LELLIS, 2002b, 

p.189), por meio de uma situação em que se faz uso de letras para “comunicar idéias”, isto é, 

generalizar relações matemáticas. No primeiro exemplo apresentado, as letras são utilizadas 

para comunicar o procedimento que permite calcular áreas de retângulos. 

O trabalho de álgebra prossegue na sessão “calculando com letras” (Ibidem, p.196) por 

meio de atividades que visam elaborar e sistematizar técnicas que consistem em desenvolver 

e/ou reduzir expressões algébricas, isto é, simplificar expressões algébricas, cf. extrato a 

seguir. 
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Figura 37: Exercício sobre aplicação da propriedade distributiva.  

Fonte: IMENES e LELLIS, (2002b,  p. 196) 

E mais adiante, é dito que: 

 

Figura 38: Redução de expressão 
Fonte: IMENES e LELLIS (2002b, p.197) 

Nesta atividade, as expressões algébricas são concebidas como expressões que contêm 

letras. Observemos também que, nos extratos acima, os procedimentos para desenvolver ou 

reduzir expressões algébricas se apoiam em propriedades aritméticas, mais precisamente, nas 

propriedades distributivas da multiplicação (ou divisão) em relação à adição (ou subtração). 

Nesse caso, a álgebra é introduzida como uma extensão da aritmética. Veja-se a figura 39. 

Figura 39: aplicação da propriedade distributiva. 

Fonte: IMENES e LELLIS (2002b, p. 198) 
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A álgebra é definida neste livro como uma linguagem essencial, cuja “gramática” é 

formada pelas regras mais ou menos explicitadas durante a resolução dos exercícios. 

Equações do 1º grau. O estudo das equações do 1º grau é introduzido no capítulo 13, 

intitulado “Equações” (IMENES e LELLIS, p.223), por meio de um desafio, semelhante ao 

que foi apresentado na página 54 do livro anterior, que é resolvido por meio de uma equação. 

Logo, esse é o momento do primeiro encontro do aluno com a resolução de equações do 1º 

grau.  

Exploração do subtipo de tarefa t1 e elaboração da técnica ττττTTC. Este momento 

ocorre simultaneamente com o momento anterior por meio da apresentação da técnica que 

consiste em transpor termos ou coeficientes (τTTC), invertendo as operações, para resolver a 

equação 71157 ==n , que corresponde ao subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo 

cbax =+ ), conforme extrato (Figura 40). 

 
Figura 40: Resolução de equação por meio da técnica τTTC. 

Fonte: IMENES e LELLIS (2002b, p. 224) 

Nesta atividade, podemos perceber que as equações são denominadas sentenças que 

contêm letras representando valores desconhecidos. 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica ττττTTC. Este 

momento se realiza, também, conjuntamente com os momentos anteriores. Na verdade, os 

momentos de exploração do subtipo de tarefa t1 e de elaboração da técnica, bem como de 

constituição do ambiente tecnológico e sistematização, ocorrem simultaneamente. Como 

podemos perceber, a partir do extrato acima, a sistematização da técnica τTTC é implicitamente 

justificada por elementos tecnológicos que consistem das propriedades das operações 

inversas (θPOI), assim enunciadas: “Para desfazer as operações, efetuamos a operação inversa” 

(Ibidem, p.224). 
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Avaliação dos elementos técnico-tecnológicos. Este momento é proposto para se 

realizar na seção “conversando sobre o texto” por meio dos seguintes questionamentos. 

 

Figura 41: Extrato com reflexões sobre equações. 

Fonte: IMENES e LELLIS (2002b,  p. 224) 

Trabalho da técnica ττττTTC. Este momento é proposto para se realizar na seção 

intitulada “problemas e exercícios” (IMENES e LELLIS, 2002b, p.225). 

Exploração do subtipo de tarefa t11 e elaboração de técnica mista ττττDRE_TTC. O 

subtipo t11 (resolver equações do tipo cxA =)( ) é introduzido por meio de um problema que é 

traduzido pela equação 601715 =+ )(x , que é resolvida por meio da técnica mista τDRE_TTC, 

conforme extrato.  

 
Figura 42: Extrato de modelo de resolução de equações por meio da técnica mista τDRE_TTC. 

Fonte: IMENES e LELLIS (2002b,  p. 225) 

Nesta atividade, ainda se usa ”sentença” para denominar as equações. 

Constituição da tecnologia e sistematização da técnica ττττDRE_TTC. A partir do extrato 

acima, podemos notar que o processo de resolução da equação é composto de duas técnicas: 

desenvolver ou reduzir expressões (τDRE), para transformar a equação do tipo cxA =)(  no 

tipo cbax =+ ; e transpor termos ou coeficientes (τTTC), para isolar a incógnita. A técnica 

τDRE é justificada pelas propriedades distributivas da multiplicação (θPDM), assim enunciadas: 

“Para encontrar o valor de x , podemos distribuir a multiplicação, obtendo um tipo de 

sentença já conhecida” (Ibidem, p.225). A técnica τTTC, já sistematizada anteriormente, se 

apoia nas propriedades das operações inversas.  

Trabalho da técnica ττττDRE_TTC. Este momento é proposto para ser realizado na seção 

intitulada “Usando letras para resolver problemas” (IMENES e LELLIS, 2002b, p. 227) por 
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meio de atividades em que, como o próprio título já diz, se faz uso da resolução de equações 

(sentenças) para resolver problemas escritos na língua materna. 

O trabalho de exploração de subtipos de tarefas relativos à resolução de equações e de 

elaboração de técnicas prossegue na seção “resolvendo equações” (Ibidem, p.230), iniciada 

com o seguinte enunciado tecnológico. 

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 ( MENES e LELLIS, 2002b,  p.230). 

Podemos perceber, a partir do extrato acima, que é nesse momento que o nome 

“equação” aparece pela primeira vez, mais ou menos definido, como igualdades que contêm 

números desconhecidos, representados por letras chamadas incógnitas. Veja-se ainda que, 

neste enunciado, as equações são concebidas como uma ferramenta algébrica que proporciona 

um novo recurso para resolver problemas. 

Mais adiante, ainda nesta mesma página, é dito que “Já resolvemos equações usando 

operações inversas”. Para desenvolver “novas técnicas”, precisamos de novas idéias”. É nesse 

momento que implicitamente se faz a passagem da aritmética à álgebra (p.230) com a 

introdução de um “novo” procedimento para resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+ .  

Exploração do subtipo de tarefa t2 e elaboração de técnica ττττNTC. Este momento se 

realiza com a apresentação do processo de resolução da equação 5245 +=+ xx , fazendo-se 

uso da metáfora da balança de dois pratos.  

 
Figura 43: Extrato de modelo de resolução de equações por meio da técnica τNTC . 

Fonte: IMENES e LELLIS (2002b, p. 231) 
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Esta equação corresponde à realização do subtipo de tarefa t2 (resolver equações do 

tipo 2211 bxabxa +=+ ). 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica ττττNTC. Este 

momento se realiza simultaneamente com o momento anterior. Podemos observar, a partir do 

extrato acima, que se faz uso da técnica τNTC (neutralizar termos ou coeficientes) para 

transformar a equação do tipo 2211 bxabxa +=+  em outra do tipo cbax =+ , subtraindo 

termos iguais nos dois membros da equação, de forma semelhante ao que se pode fazer na 

balança para mantê-la em equilíbrio. Esta técnica é justificada por meio das propriedades 

gerais da igualdade (θPGI), assim enunciadas: “Nas balanças, você pode tirar ou acrescentar 

pesos iguais nos dois pratos, sem alterar o equilíbrio. Nas igualdades é parecido: você pode 

somar ou subtrair um mesmo número dos dois lados, mantendo a igualdade. E mais: pode 

multiplicar ou dividir os dois lados por um mesmo número, mantendo a igualdade” (p.231). 

Assim, este “novo” procedimento algébrico, que denominamos como técnica que 

consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC), foi utilizado para transformar a equação 

do tipo 2211 bxabxa +=+  em uma outra do tipo cbax =+ . Veja-se também que esta última 

equação passa a ser resolvida por meio da aplicação da técnica τTTC. A combinação dessas 

duas técnicas dá origem à técnica mista τNTC_TTC.  

Não foram encontrados comentários ou quaisquer outros enunciados tecnológicos que 

justifiquem a necessidade desta nova técnica para resolver equações, isto é, enunciados 

informando o leitor sobre as limitações da técnica τTTC ou possibilidades da técnica τNTC.  

Avaliação dos elementos técnico-tecnológicos. Este momento é proposto para se 

realizar na seção “conversando sobre o texto”, recorrendo aos seguintes questionamentos: 

 

 
Figura 44: Questionamentos sobre a resolução de equações 

Fonte: IMENES e LELLIS (2002b, p. 232) 

Observemos que, neste enunciado, pela primeira vez, faz-se uso da nomenclatura 

“expressão algébrica” como se ela já houvesse sido definida anteriormente.  
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Trabalho da técnica ττττNTC. Este momento é proposto para se efetivar na seção 

intitulada “problemas e exercícios” (IMENES e LELLIS, 2002b, p.233). 

Exploração do subtipo de tarefa t21 e elaboração da técnica mista ττττDRE_NTC. Este 

momento se realiza no exercício 25, da seção “Problemas e exercícios”, com a apresentação 

do processo de resolução da equação )()( 13232 +−=+− xx , com exemplo, recorrendo-se à 

técnica mista τDRE_NTC, conforme extrato (Figura 45). 

 
Figura 45: Extrato de modelo de resolução de equações por meio da técnica τDRE_NTC. 

Fonte: IMENES e LELLIS (2002b, p. 233) 

Esta equação corresponde ao subtipo de tarefa t21 (resolver equações do tipo 

)()( xAxA 21 = ). 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica ττττDRE_NTC. Este 

momento ocorre simultaneamente com o momento anterior, que se realiza por meio de um 

exemplo resolvido. Podemos notar que esta técnica se realiza em duas etapas: i) desenvolver 

ou reduzir expressões (τDRE); ii) neutralizar termos ou coeficientes (τNTC). Embora tais 

propriedades não tenham sido explicitadas, a técnica τDRE se apoia nas propriedades 

distributivas da multiplicação (θPDM), enquanto a técnica τNTC se ancora nas propriedades 

gerais da igualdade (θPGI). 

Trabalho da técnica ττττDRE_NTC. Este momento é realizado nos exercícios seguintes 

(IMENES e LELLIS, 2002b, p.233, 234). 
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5.2.3.3.3 Livro do 8º ano 

Neste volume, o estudo de álgebra é introduzido na seção intitulada “Relembrando 

equações” (IMENES e LELLIS, 2002c, p.32), do capítulo 2, dedicada ao estudo de frações. 

Nesta seção faz-se uso da resolução da equação 4
5

2
=⋅ x , por meio da técnica que consiste 

em “neutralizar termos ou coeficientes”, a fim de elaborar procedimentos para dividir frações. 

Neste volume, este é o momento do primeiro encontro do aluno com a resolução de equações. 

O estudo de álgebra é realizado de maneira sistematizada no capítulo 5, intitulado 

“Retomando a álgebra”, por meio de atividades em que se faz uso de fórmulas e equações 

para resolver problemas. A fórmula é definida como uma maneira de expressar conclusões 

gerais, cujas letras são chamadas de variáveis. Já o conceito de equação é mais ou menos 

explicitado como uma igualdade em que as letras designam valores desconhecidos, isto é, 

incógnitas (Ibidem, p.71). 

Nesse contexto, a álgebra é definida como uma parte da matemática que “trabalha com 

fórmulas, equações, variáveis e incógnitas”. As expressões algébricas são enunciadas como 

sendo “usadas para indicar operações e raciocínios que são necessários para obter uma 

fórmula ou para escrever a equação que resolve um problema” (Ibidem, p.74).  

Exploração do subtipo de tarefa t21 e elaboração de técnica mista ττττED_DRE_NTC. 

Este subtipo de tarefa é introduzido por meio da apresentação do processo de resolução de 

uma equação escrita com números fracionários, conforme extrato. 

 

(Continua) 
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FFigura 46: Extrato de modelo de resolução de equações por meio da técnica τED_DRE_NTC. 
Fonte: IMENES e LELLIS (2002c, p. 75) 

Constituição do ambiente tecnológico e sistematização da técnica ττττED_DRE_NTC. 

Este momento ocorre simultaneamente com o momento anterior. Podemos observar, a partir 

do extrato acima, que o processo de resolução da equação é composto de três etapas: i) 

eliminar denominadores (τED), multiplicando os dois membros da igualdade pelo mínimo 

múltiplo comum (mmc) dos denominadores; ii) desenvolver ou reduzir expressões (τDRE), 

efetuando cálculos algébricos; iii) neutralizar termos ou coeficientes (τNTC), somando termos 

iguais aos dois membros da igualdade. As técnicas τED e τNTC são implicitamente explicadas 

por meio de enunciados que se apoiam nas propriedades gerais da igualdade (θPGI), enquanto 

a técnica τDRE, não explicitada, se ancora nas propriedades distributivas da multiplicação 

(θPDM). 

Trabalho da técnica ττττED_DRE_NTC. Este momento é proposto para ocorrer na seção 

destinada à resolução de exercícios e na seção “resolvendo problemas” (Ibidem, p.76, 78).  

O ensino de álgebra prossegue nos capítulos 11 e 13, respectivamente, denominados: 

“Cálculo algébrico” (Ibidem, p.182) e “Sistemas de equações”. No capítulo 11, são 

desenvolvidos e sistematizados procedimentos para efetuar: adições, multiplicações e divisões 

algébricas; multiplicações entre monômios, multiplicações de monômios por binômios; 

divisão de monômios; adições algébricas (redução de expressões algébricas); fatoração e 

produtos de polinômios. A sistematização das técnicas que visam calcular o produto de 

monômios por binômios ou entre polinômios se apoia tanto no cálculo de áreas de retângulos 

quanto nas propriedades distributivas da multiplicação. Esses procedimentos dão origem à 

técnica auxiliar, que denominamos desenvolver ou reduzir expressões, utilizada no processo 

de resolução de equações que correspondem aos subtipos de tarefas t11 (resolver equações do 

tipo cxA =)( ) e t21 (resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = ). No capítulo 13, são 

desenvolvidos e sistematizados procedimentos para resolver sistemas de equações com duas 

incógnitas, mas que não serão explicitados aqui, pois não estão diretamente relacionados com 

o nosso objeto de estudo. 



 169 

5.2.3.3.4 Livro do 9º ano 

Neste volume, o estudo de álgebra é introduzido na seção intitulada “Equações do 1º 

grau”, do capítulo 3 (p.55), por meio do seguinte enunciado: “As equações foram criadas há 

muito tempo para resolver problemas práticos e teóricos. Percebendo sua utilidade, os 

matemáticos foram pouco a pouco concentrando seu interesse nas equações em si e nos 

métodos para resolvê-las” (IMENES e LELLIS, 2002d, p. 55). 

Nota-se que, na primeira parte deste enunciado, as equações aparecem como uma 

ferramenta para resolver problemas. Na segunda parte, elas surgem também como um objeto 

próprio de estudo e, posteriormente, afirma-se:  

Agora, vamos nos concentrar nas equações do primeiro grau, que você já 
resolveu nas séries anteriores. O método que usamos para resolvê-las é isolar 
a incógnita [...] Para conseguir isso, há dois recursos: 
• Inverter operações 
• Efetuar a mesma operação nos dois lados da igualdade (Ibidem, p. 55).  

Podemos notar que, neste enunciado, faz-se uso da expressão “equações do 1º grau” 

como se ela já fosse conhecida do aluno, sendo que esta é a primeira vez que ela aparece. 

Notemos também que o primeiro recurso corresponde àquele que denominamos como a 

técnica consiste em transpor termos ou coeficientes, invertendo as operações, enquanto o 

segundo corresponde à técnica que denominamos de neutralizar termos ou coeficientes”. 

Prosseguindo, apresentam-se os seguintes exemplos de resolução de equação por meio 

destas duas técnicas.  

 
Figura 47: Extrato de modelo de resolução de equações por meio de técnicas mistas . 

Fonte: IMENES e LELLIS (2002d, p. 56) 
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No primeiro exemplo, retoma-se o processo de resolução de equações do tipo 

cbax =+  (subtipo de tarefa t1) por meio da técnica que consiste em transpor termos ou 

coeficientes (τTTC), invertendo as operações. No segundo exemplo, retoma-se o processo de 

resolução de equações do tipo )()( xAxA 21 =  (subtipo de tarefa t21), efetuando a mesma 

operação nos dois lados da igualdade. 

O procedimento adotado no extrato da figura 47 é denominado em nosso trabalho 

como técnica mista τED_DRE_NTC.  

Dando continuidade, afirma-se que há também um processo prático bastante usado, 

que se baseia nessas duas técnicas principais (τTTC e τNTC), segundo o qual: 

• Se cba =+ , conclui-se que bca −= . 

Na primeira igualdade, a parcela b  aparece somando no lado esquerdo; na segunda, a 

parcela b  aparece subtraindo no lado esquerdo da igualdade. 

• Se cba =⋅ , conclui-se que bca ÷= , desde que 0≠b . 

Na primeira igualdade, o número b  aparece multiplicando no lado esquerdo; na 

segunda, o número b aparece dividindo no lado esquerdo da igualdade” (IMENES e LELLIS, 

2002d, p.56). 

Com esta observação, sugere-se que o aluno adote este processo prático, que consiste 

em reagrupar termos semelhantes (τRTS), para resolver equações. Este processo prático é 

formulado da seguinte maneira: “Para isolar a incógnita, coloque todos os termos com a 

incógnita de um lado da igualdade e os demais termos, do outro lado. Sempre que mudar um 

termo de lado, inverta a operação” (Ibidem, p.56). 

O estudo de conceitos algébricos prossegue com a elaboração e sistematização de 

procedimentos para resolver equações e sistemas de equações de 2º grau (p. 59, 110), bem 

como com o estudo das noções de funções (p. 180), que também não serão explicitadas aqui 

por não estarem relacionadas ao nosso objeto de estudo. 

5.2.3.3.5. Síntese avaliativa 

A avaliação das organizações matemáticas existentes nesta coleção em torno da 

resolução de equações do 1º grau tomará como referência os seguintes critérios propostos por 

Chevallard, para verificar se: 1) os subtipos de tarefas são: bem identificados; acompanhados 

de explicações de sua pertinência (ou razão de ser), ao olhar das necessidades matemáticas 

dos alunos; representativos tanto em quantidade como em qualidade; 2) os elementos técnico-

tecnológicos são: explicitados ou não; bem enunciados e justificados. 
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Identificação dos subtipos e tarefas. Nesta coleção, os primeiros enunciados 

relativos à resolução de equações do 1º grau não fazem referência à palavra “equação” e 

muito menos à expressão “1º grau”. Os enunciados mais convencionais adotados para 

identificar este tipo de tarefa só começam a ser escritos dessa maneira após todo o processo de 

oficialização do conceito de equação e de sistematização das técnicas. O quadro 4, abaixo, 

mostra as diferentes redações adotadas para enunciar este tipo de tarefa.  

Volume Enunciado 

6º ano • Descobrir o número desconhecido representado pela letra n 

7º ano 

• Encontre o valor de n. 

• Obtenha o valor de y. 

• Descubra o valor de x. 

• Resolva as equações 

• Qual é a solução da equação? 

8º ano 

• Encontrar o valor de h, resolvendo as equações. 

• Resolva em seu caderno as seguintes equações. 

• Resolva em seu caderno as equações. 

9º ano 

• Resolva as equações 

• Resolva em seu caderno a equação 

• Resolva as equações em seu caderno. 

Quadro 4: Enunciados relativos ao tipo de tarefa resolver equações do 1º grau, na coleção 
Matemática para todos (IMENES e LELLIS, 2002) 

Pertinência ou razão de ser. O tipo de tarefa resolver equações do 1º grau é 

justificado no volume do 7º ano como um recurso (ferramenta) a ser utilizado para resolver 

problemas. No volume do 9º ano, foi dito que as equações foram criadas para resolver 

problemas práticos e teóricos, mas que, por sua importância, se tornaram também objeto de 

estudo dos matemáticos. 

Representatividade. Os exercícios explorados nesta coleção sobre resolução de 

equações do 1º grau contemplam os diferentes subtipos de tarefas (t1, t11, t2 e t21) previstos na 

análise a priori , inclusive com equações escritas com números inteiros (a maioria) e 

fracionários. No total, ao longo dos volumes do 7º, 8º e 9º anos, foram identificados 62 

exercícios sobre resolução de equações e 51 problemas propostos para serem resolvidos por 

meio de equações, com maior concentração nos livros de 7º e 8º anos. 

Elementos técnico-tecnológicos. A álgebra é definida no volume do 7º ano como uma 

linguagem essencial, cuja “gramática” é formada por regras. A noção de “expressão 

algébrica” não é oficializada por meio de enunciados, ela é utilizada como se já fosse 
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conhecida do aluno. A noção de “equação” é mais ou menos oficializada como igualdades 

que contêm números desconhecidos, representados por letras chamadas incógnitas. 

No caso das técnicas elaboradas ou sistematizadas nesta coleção, foram identificadas 

as seguintes técnicas:  

• τTTC: transpor termos ou coeficientes, mais ou menos justificada pelas 

propriedades das operações inversas (θPOI). 

• τNTC: neutralizar termos ou coeficientes, elaborada e justificada por meio das 

propriedades gerais da igualdade (θPGI). 

• τRTS : reagrupar termos semelhantes, invertendo as operações (sinais) dos termos 

transpostos.  

A partir destas três técnicas, com o auxílio da técnica τDRE (desenvolver ou reduzir 

termos), que é justificada por meio das propriedades distributivas da multiplicação (θPDM), 

foram sistematizadas também as seguintes técnicas mistas: 

• τDRE_TTC: desenvolver ou reduzir termos / transpor termos ou coeficientes 

• τDRE_NTC: desenvolver ou reduzir termos / neutralizar termos ou coeficientes. 

Evolução dos subtipos de tarefas e da tecnologia. O estudo da resolução de 

equações do 1º grau foi introduzido no volume do 7º ano com a exploração de exercícios que 

correspondem à realização do subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ). 

Neste volume, sistematizou-se a técnica que consiste em transpor termos ou coeficientes 

(τTTC), mais ou menos justificada, por meio das propriedades das operações inversas (θPOI). 

Na sequência, foram explorados exercícios que correspondem à realização do subtipo de 

tarefa t11 (resolver equações do tipo 0=)(xA ). Para resolução destes exercícios, foi 

sistematizada a técnica mista τDRE_TTC, que consiste de duas etapas: (i) desenvolver ou reduzir 

expressões (τDRE), para transformar a equação do tipo 0=)(xA  em outra do tipo cbax =+ ; 

(ii) transpor termos ou coeficientes (τTTC), para isolar a incógnita. Os elementos tecnológicos 

que justificam a técnica τDRE são as propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). 

Prosseguindo, foram exploradas atividades que correspondem à realização do subtipo de 

tarefa t2 (resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+ ). Este subtipo de tarefa deu origem à 

sistematização da técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC), mais ou 

menos justificada, por meio das propriedades gerais da igualdade (θPGI). Posteriormente, 

foram propostos exercícios que correspondem à realização do subtipo de tarefa t21 (resolver 

equações do tipo )()( xAxA 21 = ), dando origem à sistematização da técnica mista τDRE_NTC. 
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Esta técnica se realiza em duas etapas: (i) desenvolver ou reduzir expressões (τDRE), para 

transformar a equação do tipo )()( xAxA 21 = em outra do tipo 2211 bxabxa +=+ ; (ii) 

neutralizar termos ou coeficientes (τNTC), para isolar a incógnita. Os elementos tecnológicos 

que ancoram a elaboração da técnica τDRE são constituídos das propriedades distributivas da 

multiplicação (θPDM). 

No volume do 8o ano, foram propostos exercícios que correspondem à realização dos 

subtipos de tarefas t2 e t21, cujas equações contêm números fracionários. Estes exercícios 

deram origem à sistematização das técnicas mistas τED_NTC e τED_DRE_NTC, cujos elementos 

tecnológicos são constituídos das propriedades das operações inversas (θPOI), propriedades 

gerais da igualdade (θPGI) e propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). 

No volume do 9o ano, sistematiza-se a técnica que consiste em reagrupar termos 

semelhantes (τRTS) como um processo prático que pode ser originado com o domínio na 

mobilização das técnicas τTTC e τNTC, para realizar o subtipo de tarefa t21. 

Embora esta coleção faça uso de diferentes técnicas (aritméticas e algébricas) para 

resolver os subtipos de tarefas relativos à resolução de equações do primeiro grau, com 

exceção das técnicas auxiliares, que consistem em desenvolver ou reduzir expressões e 

eliminar denominadores, não há preocupação por parte dos autores em explicitar os motivos 

da utilização de diferentes técnicas para resolver equações. Por exemplo, não se fazem 

quaisquer comentários ou questionamentos com explicações ou reflexões sobre os limites, 

vantagens e possibilidades de cada técnica elaborada e sistematizada.  

Organização didática. A transposição das praxeologias matemáticas existentes em 

torno dos subtipos de tarefas relativos à resolução de equações do 1º grau ocorre por meio de 

três momentos didáticos: O primeiro momento ocorre com a introdução de um problema ou 

situação utilizada para elaborar ou sistematizar a técnica eleita para resolver a equação 

(subtipo de tarefa) explorada na situação, por meio da explicação do procedimento de 

resolução. É também nesse momento que se enunciam as propriedades ou afirmações que 

constituem os elementos tecnológicos que explicam ou justificam a técnica sistematizada. O 

segundo momento é dedicado à avaliação dos elementos técnico-tecnológicos que aparecem 

na situação e ocorrem nas seções denominadas “conversando sobre o texto”. É nesse 

momento que o aluno tem a oportunidade de participar de maneira mais ativa de sua 

aprendizagem, pois é nele que os autores apresentam questionamentos que permitem ao 

mesmo (o aluno) fazer reflexões sobre os conceitos e procedimentos explorados no momento 
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anterior. O terceiro momento é dedicado ao trabalho da técnica, que é proposto para se 

realizar nas seções intituladas “problemas e exercícios”.  

Por fim, concluímos também que a passagem de procedimentos aritméticos para 

procedimentos algébricos não é feita de forma totalmente explícita, isto é, embora os autores 

afirmem que há dois processos (técnicas) principais que podem ser mobilizados para resolver 

equações, eles não deixam claro quais tipos de equações podem ser resolvidos fazendo-se uso 

das operações inversas e quais tipos só podem ser resolvidos efetuando a mesma operação nos 

dois membros da equação. Afirma-se apenas que “Já resolvemos equações usando operações 

inversas. Para desenvolver novas técnicas, precisamos de novas idéias” (8º ano, p.230). Além 

disso, não encontramos enunciados que expliquem ou questionem a existência de diferentes 

técnicas para resolver equações, bem como enunciados que avaliem a viabilidade ou 

confiabilidade das técnicas elaboradas e sistematizadas. 

5.2.4 Síntese conclusiva 

O principal objetivo deste estudo consistiu em analisar livros didáticos do Brasil, 

visando identificar e caracterizar as organizações curriculares, as praxeologias matemáticas e 

as praxeologias didáticas existentes nos dois países em torno do ensino de álgebra sobre a 

resolução algébrica de equações do 1º grau. A seguir, apresentaremos os principais resultados 

do estudo realizado nesta coleção. 

Organização curricular. Os resultados mostram que, nas duas coleções, os temas 

matemáticos são organizados em capítulos que contemplam conteúdos relacionados aos 

quatros grandes temas propostos nos PCN, (números e operações; espaço e forma; grandezas 

e medidas; e tratamento da informação). Os temas algébricos são tratados em capítulos 

próprios ou em capítulos ligados aos números e operações. Na coleção “Tudo é matemática”, 

as noções algébricas são introduzidas, no volume do 7º ano, por meio do estudo da resolução 

de equações do 1º grau com uma incógnita, como uma ferramenta para resolver problemas, 

enquanto, na coleção “Matemática para todos”, as noções algébricas são oficialmente 

introduzidas por meio do cálculo algébrico. 

Organização matemática. No que concerne às praxeologias matemáticas relativas à 

resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, este estudo nos permitiu identificar as 

seguintes organizações matemáticas pontuais relativas ao: 
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Subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ). Os resultados mostram 

que, na coleção “Tudo é matemática”, os exercícios relativos a este subtipo de tarefa foram, 

inicialmente, propostos para serem resolvidos por meio das técnicas τCM (cálculo mental) e τTI 

(testar a igualdade) e, posteriormente, por meio da técnica τTTC (transpor termos ou 

coeficientes), mais ou menos sistematizada, por meio das propriedades das operações 

inversas (θPOI). Na coleção “Matemática para todos”, tais exercícios foram propostos para 

serem resolvidos, exclusivamente, por meio da técnica que consiste em transpor termos ou 

coeficientes (τTTC), mais ou menos justificada, por meio das propriedades das operações 

inversas (θPOI). 

Subtipo de tarefa t11 (resolver equações do tipo cxA =)( ). Os resultados mostram 

que, nas duas coleções, os exercícios relativos a este subtipo de tarefa são propostos para 

serem resolvidos por meio da técnica mista τDRE_TTC, oficializada por meio de exemplos. Esta 

técnica mista consiste em desenvolver e reduzir a expressão )(xA  à forma bax + , por meio 

da técnica τDRE, antes de aplicar a técnica τTTC. A técnica auxiliar τDRE é justificada por meio 

das propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). 

Subtipo de tarefa t2 (resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+ ). Os resultados 

mostram que, nas duas coleções, os exercícios relativos a este subtipo de tarefa são propostos 

para serem resolvidos por meio da técnica τNTC, cuja sistematização é ancorada em regras que 

se apoiam nas propriedades gerias da igualdade (θPGI). 

Subtipo de tarefa t21 (resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = ). Os resultados 

mostram que, nas duas coleções, os exercícios relativos a este subtipo de tarefa são propostos 

para serem resolvidos por meio de mobilização da técnica mista τDRE_NTC, sistematizada por 

meio de exemplos. A técnica auxiliar é mais ou menos justificada por meio das propriedades 

distributivas da multiplicação (θPDM) e a técnica τNTC, por meio das propriedades gerais da 

igualdade (θPGI). Na coleção “Matemática para todos”, ainda se faz uso da técnica que 

consiste em reagrupar termos semelhantes (τRTS), juntamente com a técnica τDRE 

(desenvolver e reduzir expressões), para realizar o subtipo de tarefa t21, dando origem à 

técnica mista τDRE_RTS. 

Além destas técnicas, foi identificada, também, nas duas coleções, a introdução de 

procedimentos para eliminar denominadores, dando origem às seguintes técnicas mistas: 

• τED_NTC: eliminar denominadores / neutralizar termos ou coeficientes. 
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• τED_DRE_RTS: eliminar denominadores / desenvolver ou reduzir expressões / 

reagrupar termos semelhantes. 

A organização didática. Os resultados deste estudo mostram que as transposições 

didáticas das praxeologias matemáticas pontuais existentes, nas duas coleções analisadas, 

sobre a resolução de equações do 1º grau, se realizam em dois momentos didáticos, na 

coleção “Tudo é matemática”, e em três momentos didáticos, na coleção “Matemática para 

todos”. Os dois momentos didáticos existentes na coleção “Tudo é matemática” coincidem, 

respectivamente, com o primeiro e terceiro momentos didáticos identificados na coleção 

“Matemática para todos”, assim descritos: 

• Momentos de elaboração e sistematização das técnicas eleitas para resolver as 

equações (subtipos de tarefas) exploradas nas situações (problema) introdutórias, 

que se realizam por meio da explicação do processo de resolução. É nesse 

momento que se enunciam as propriedades ou afirmações que constituem os 

elementos tecnológicos que explicam ou justificam as técnicas sistematizadas.  

• Momentos do trabalho das técnicas, que são propostos para serem realizados, 

como exercício, logo em seguida ao processo de sistematização. 

Na coleção “Matemática para todos”, há também um momento (o segundo) dedicado à 

avaliação dos elementos tecnológicos. É nesse momento que o aluno tem a oportunidade de 

participar de maneira mais ativa de sua aprendizagem, pois é nele que os autores apresentam 

questionamentos que permitem ao mesmo fazer reflexões sobre os conceitos e procedimentos 

explorados no momento anterior. 

Na coleção “Tudo é matemática”, a participação do aluno é limitada à leitura e 

observação do modelo proposto pelos autores para aplicá-lo na resolução de outras equações 

no momento dedicado ao trabalho da técnica. 

5.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS LIVROS DIDÁTICOS DA FRANÇA E DO 

BRASIL 

Neste tópico, apresentaremos os resultados do estudo comparativo das organizações 

didáticas e das praxeologias matemáticas existentes em livros didáticos da França e do Brasil 

sobre o ensino de equações do 1º grau. 

No que concerne à organização curricular, este estudo nos permitiu verificar que, na 

França, os temas matemáticos desenvolvidos nos livros didáticos obedecem fielmente à 
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organização proposta no programa de ensino francês, isto é, são organizados em torno dos 

seguintes domínios: Números e cálculos; organização e gestão de dados – funções; 

Geometria; e Grandezas e medidas. No Brasil, embora os temas matemáticos contemplem 

conteúdos relacionados aos quatros grandes temas propostos nos PCN, (números e operações; 

espaço e forma; grandezas e medidas; e tratamento da informação), a sequência em que eles 

aparecem nos livros didáticos não é a mesma proposta nos PCN. Nos livros franceses, os 

temas algébricos são essencialmente desenvolvidos em capítulos relativos aos domínios de 

Números e operações e da Organização e gestão de dados – funções. No Brasil, eles são 

tratados em capítulos próprios ou atrelados aos temas ligados aos números e operações. Nos 

dois países, o estudo das equações aparece implicitamente nos livros didáticos como uma 

ferramenta para resolver problemas. 

No que concerne à evolução do estudo de equações, na França, a resolução de 

equações do 1º grau é introduzida no volume da classe de cinquième (7º ano) e prossegue nas 

classes de quatrième (8º ano) e troisième (9º ano). É na classe de quatrième que se concentra 

praticamente todo o trabalho de exploração dos diferentes subtipos de tarefas, bem como de 

elaboração e sistematização das técnicas. No Brasil, o estudo de resolução de equações do 1º 

grau é introduzido no volume do 6º ano, é essencialmente desenvolvido no volume do 7º ano 

e retomado nos volumes de 8º e 9º anos. Logo, podemos concluir que os alunos brasileiros 

iniciam um ano mais cedo o estudo de resolução de equação do 1º grau. 

No que concerne à organização praxeológica, temos as seguintes semelhanças e 

diferenças atinentes às organizações matemáticas pontuais relativas à resolução de equações 

do 1º grau com uma incógnita. 

Subtipo de tarefa t1: resolver equações do tipo cbax =+ . Os resultados mostram 

que, nos livros franceses, os exercícios relativos a este subtipo de tarefa são propostos para 

serem resolvidos por meio das técnicas: testar a igualdade (τTI), por tentativas e erros; 

transpor termos ou coeficientes (τTTC), invertendo as operações, sistematizadas para os casos 

em que 1=a  ou 0=b ; neutralizar termos ou coeficientes (τNTC), elaborada e sistematizada 

apoiando-se em regras que se ancoram nos princípios das equações equivalentes (θPEE) e nas 

propriedades gerais das igualdades (θPGI).  No Brasil, os resultados mostram que os exercícios 

relativos a este subtipo de tarefa são propostos para serem resolvidos por meio da técnica 

cálculo mental (τCM), não sistematizada; testar a igualdade (τTI), por meio de tentativas e 
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erros; transpor termos ou coeficientes (τTTC), elaborada e mais ou menos sistematizada por 

meio das propriedades das operações inversas (θPOI).  

Subtipo de tarefa t11: resolver equações do tipo cxA =)( . Os resultados mostram 

que, nos livros franceses, os exercícios relativos a este subtipo de tarefa são propostos para 

serem realizados por meio das técnicas mistas τDRE_TTC e τDRE_NTC, que consistem em aplicar, 

inicialmente, a técnica τDRE para desenvolver e reduzir a expressão )(xA  à forma bax +  

antes de aplicar a técnica τTTC ou τNTC. A técnica auxiliar τDRE é justificada por meio das 

propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). Nos livros brasileiros analisados, os 

exercícios relativos a este subtipo de tarefa são propostos para serem resolvidos, 

exclusivamente, por meio da técnica mista τDRE_TTC, sendo a técnica auxiliar τDRE justificada 

por meio das propriedades distributivas da multiplicação (θPDM). Vale observar, no entanto, 

que, nos livros didáticos franceses (analisados), o estudo do cálculo algébrico e, 

consequentemente, da técnica τDRE recebe um tratamento mais específico do que nos livros 

didáticos brasileiros.  

Subtipo de tarefa t2: resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+ . Os resultados 

mostram que, nos livros dos dois países, tais exercícios são propostos para serem resolvidos 

por meio da técnica τNTC e por meio da técnica τRTS (reagrupar termos semelhantes), sendo 

esta última sistematizada em apenas uma coleção de cada país, por meio de exemplos. Na 

coleção brasileira, é dito que tal técnica surge como uma regra prática decorrente das técnicas 

τTTC e τNTC. 

Subtipo de tarefa t21: resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = . Os estudos mostram 

que, nas duas coleções francesas, as atividades relativas a este subtipo de tarefa são 

encontradas nas seções destinadas aos exercícios. Logo, subtende-se que seja esperado que o 

aluno mobilize a técnica mista τDRE_TTC ou τDRE_NTC. No Brasil, os exercícios relativos a este 

subtipo de tarefa são propostos para serem resolvidos por meio de mobilização da técnica 

mista τDRE_NTC, sistematizada por meio de exemplos. Em uma coleção brasileira, sugere-se 

também que o aluno faça uso da técnica mista τDRE_RTS para realizar os exercícios relativos ao 

subtipo de tarefa t21. 

Além destas técnicas em comum, existentes nos dois países, no Brasil, foi identificada, 

também, a introdução de procedimentos para eliminar denominadores, dando origem às 

seguintes técnicas mistas: 
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• τED_NTC: eliminar denominadores / neutralizar termos ou coeficientes. 

• τED_DRE_RTS: eliminar denominadores / desenvolver ou reduzir expressões / reagrupar 

termos semelhantes. 

Na França, a técnicaτNTC (neutralizar termos ou coeficientes) foi elaborada e 

justificada por meio de regras que se ancoram nos princípios das equivalências entre 

equações (θPEE). 

Evolução dos subtipos de tarefas e das técnicas. Na França, o estudo da resolução 

de equações do 1º grau é introduzido no volume da classe de 5e por meio de exploração do 

subtipo de tarefa t1, a ser realizado fazendo-se uso da técnica que consiste em testar a 

igualdade (τTI) ou transpor termos ou coeficientes (τTTC). No volume da classe de 4e, este 

estudo prossegue com a exploração dos subtipos de tarefas t1 e t2, elaboração e sistematização 

da técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC). Nas atividades deste 

volume são encontradas também equações que correspondem aos subtipos de tarefas t11 e t21, 

bem como as sistematizações das técnicas mistas τDRE_TTC e τDRE_NTC. No volume da classe 

de 3e, retomam-se apenas alguns procedimentos para resolver equações do 1º grau.  

No Brasil, o estudo da resolução de equações é introduzido no volume do 7º ano por 

meio de exploração dos subtipos de tarefas t1, t11, t2 e t21, nessa sequência, e elaboração, 

respectivamente, das técnicas τTTC, τDRE_TTC, τNTC e τDRE_NTC. Uma das coleções explora 

inicialmente o subtipo de tarefa t1 por meio da técnica τTI. No volume do 8º ano, o estudo de 

resolução de equações prossegue com a sistematização da técnica τRTS e das técnicas mistas 

τED_NTC e τED _RTS para resolver equações que correspondem ao subtipo de tarefa t21, escritas 

com números fracionários. No volume do 9º ano, retomam-se alguns dos procedimentos já 

sistematizados anteriormente.  

Ainda com relação à evolução dos subtipos de tarefas e dos elementos técnico-

tecnológicos, embora as diferentes técnicas elaboradas ou sistematizadas para resolver 

equações do 1º grau estejam em sintonia com os diferentes subtipos de tarefas, os livros 

didáticos analisados, dos dois países, não justificam a existência destas diferentes técnicas. Ou 

seja, de forma geral, os livros analisados dos dois países não deixam claros os limites ou as 

potencialidades de cada técnica e, consequentemente, não esclarecem também a distinção 

entre procedimentos aritméticos e procedimentos algébricos. Assim, concluímos que as 

praxeologias matemáticas existentes nos livros didáticos dos dois países não deixam clara a 

transição dos métodos de resolução aritméticos para os métodos de resolução algébricos e, 

consequentemente, não realizam adequadamente a passagem da aritmética à álgebra. 



 

CAPÍTULO 6 

ESTUDO EXPERIMENTAL 



 

6 ESTUDO EXPERIMENTAL 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados da experimentação conduzida junto 

aos alunos da França e do Brasil sobre a resolução algébrica de equações do primeiro grau 

com uma incógnita. Os objetivos principais deste estudo consistem em: i) examinar o grau de 

conformidade existente entre as relações pessoais do aluno e as relações institucionais 

existentes em cada país acerca do ensino de resolução algébrica de equações do 1º grau com 

uma incógnita; ii) comparar as praxeologias existentes em cada instituição, buscando 

encontrar respostas que possam esclarecer em que medida as dificuldades apontadas nas 

pesquisas em torno da resolução algébrica de equações do 1º grau podem ser influenciadas 

pelo papel das instituições.  

6.1 METODOLOGIA 

6.1.1 Caracterização dos sujeitos 

Como já foi dito anteriormente, esta pesquisa é parte de um trabalho de cooperação 

internacional existente entre pesquisadores da equipe de l’Universitè Joseph Fourier, na 

França, e pesquisadores das Universidades Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e de 

Pernambuco (UFPE), em torno da problemática da modelização de conhecimentos algébricos 

e do uso das novas tecnologias.  

Nesse sentido, os sujeitos que participaram do estudo experimental foram alunos de 

escolas francesas e de escolas brasileiras. Na França, os sujeitos foram 62 alunos de duas 

classes de seconde (1ª série do ensino médio) de escolas públicas e, no Brasil, foram 55 

alunos de duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública (federal) 

situada no Estado de Pernambuco. Na verdade, no Brasil, este estudo experimental foi 

realizado em duas escolas públicas: uma municipal e outra federal. No entanto, por um 

problema estrutural, não foi possível completar este estudo na municipal. Por outro lado, no 

Brasil, a escolha de realizar os estudos com turmas do 9º ano se justifica pela conformidade 

dos programas de álgebra existentes nestes dois países. Como vimos na análise dos manuais 

didáticos, os alunos brasileiros iniciam o estudo de equações do 1º grau um ano mais cedo do 

que os alunos franceses. Os motivos principais que nos levaram a escolher alunos de classes 

de seconde, na França, e do 9º ano, no Brasil, para a realização desta pesquisa, se justificam 
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pelo fato de serem alunos que iniciaram o estudo de resolução de equações do 1º grau há pelo 

menos dois anos. 

6.1.2 Caracterização do teste experimental 

Os exercícios escolhidos para esta investigação junto aos alunos pertencem ao 

conjunto de 32 exercícios – sobre fatoração, simplificação (desenvolvimento e redução), 

equações e inequações do primeiro grau, equações do segundo grau, sistemas de equações – 

produzidos na França por Nicaud et al (2005), no projeto intitulado "Modélisation cognitive 

d’élèves en algèbre et construction de stratégies d’enseignement dans un contexte 

technologique”. Para o nosso estudo, interessamo-nos em analisar os resultados de 11 (onze) 

exercícios sobre a resolução de equações de 1º grau com uma incógnita, conforme mostra o 

quadro 1, a seguir. 

E1 E2 E3 E4 

12 =+x  642 =+x  935 =− x  6323 −=− xx  

E5 E6 E7 E8 

xxx 52348 ++=−  01224 =+−− )()( xx  xx
2

1

3

1

2

3
−=+  0

7

5

2

6

2

7
=+−

−
xx  

E9 E10 E11 

( )( ) ( )( ) 0323312 =−+−+−+ xxxx  ( )( ) ( )( ) 0131132 =−+−+− xxxx  ( )( ) ( )( )4232 −+=−+ xxxx  

Quadro 1: Exercícios selecionados para compor este estudo 

Como podemos observar, estes exercícios contemplam os quatro subtipos de tarefas 

relativos à resolução de equações do 1º grau caracterizados no capítulo que trata da 

modelização a priori, a saber: 

• t1: resolver equações do tipo cbax =+ . 

• t11: resolver equações do tipo cxA =)( , em que )(xA  é uma expressão polinomial 

não reduzida à forma canônica. 

• t2: Resolver uma equação do tipo 2211 bxabxa +=+  

• t21: Resolver uma equação do tipo )()( 21 xAxA = , em que )(xA1  e )(xA2  são 

expressões polinomiais não reduzidas à forma canônica. 
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O quadro 2, a seguir, mostra a caracterização de cada exercício em função dos 

diferentes subtipos de tarefas relativos à resolução de equações do 1º grau, propostos no 

capítulo que trata das modelizações a priori. 

Subtipo de tarefa Exercício 

t1: cbax =+  

E1: 12 =+x  

E2: 642 =+x  

E3: 935 =− x  

t11: cxA =)(  

E6: 01224 =+−− )()( xx  

E8: 0
7

5

2

6

2

7
=+−

−
xx  

E9: ( )( ) ( )( ) 0323312 =−+−+−+ xxxx  

E10: ( )( ) ( )( ) 0131132 =−+−+− xxxx  

t2: 2211 bxabxa +=+  
E4: 6323 −=− xx  

E7: xx
2

1

3

1

2

3
−=+  

t21: )()( xAxA 21 =  
E5: xxx 52348 ++=−  

E11: ( )( ) ( )( )4232 −+=−+ xxxx  

Quadro 2: Classificação dos exercícios por subtipo de tarefa 

Dessa forma, foi possível investigar, por exemplo, não somente como os alunos 

resolviam equações dos tipos 0=+ bax , dcxbax +=+ , mas também de outros tipos, em 

que, após o desenvolvimento e redução, poderiam ser transformadas em uma das formas 

canônicas acima. A única exceção é relativa ao subtipo de tarefa t1, para o caso em que 0=b . 

Esse fato, no entanto, não limita nosso estudo, pois tal tipo de equação vai surgir 

naturalmente, como uma equação equivalente, no processo de resolução dos demais subtipos 

de tarefas.  

6.1.3 Aplicação do teste experimental 

Na França, os alunos resolveram os exercícios no ambiente computacional, fazendo 

uso do “software Aplusix”. Este "software" permite resolver exercícios, por manipulação 

direta na tela do computador, tanto de cálculo numérico quanto de cálculo algébrico 

(desenvolvimento, fatoração, resolução de equações, resolução de inequações e resolução de 

sistemas de equações), isto é, o Aplusix possibilita executar, por comandos bem definidos em 

linguagem algébrica, manipulações que se fazem no ambiente com papel e lápis, como, por 
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exemplo, encontrar a solução de equações. Dessa forma, o Aplusix é um software que 

apresenta características que permitem utilizar o computador como uma ferramenta auxiliar 

para promover a aprendizagem de conceitos algébricos com boa formação de expressões. 

Esse ambiente computacional oferece a possibilidade de o professor, em função dos 

objetivos da aprendizagem ou da pesquisa, elaborar atividades de manipulação algébrica e 

gravá-las em arquivos para serem desenvolvidas pelo aluno. Além disso, o Aplusix possui um 

recurso denominado videocassete, que grava automaticamente todas as ações realizadas pelo 

aluno durante o desenvolvimento da atividade. Isto possibilita que todo o procedimento 

adotado possa ser visto posteriormente, além de permitir que se determine com precisão o 

tempo gasto pelo aluno entre as ações realizadas, os itens resolvidos ou a conclusão da tarefa.  

No Brasil, por dificuldades de encontrar escolas devidamente aparelhadas para realizar 

tal teste em ambientes computacionais, os alunos resolveram os exercícios no ambiente com 

papel e lápis. 

6.1.4 Metodologia de análise 

A análise do estudo experimental foi realizada em duas etapas: análise a priori e 

análise a posteriori. 

Análise a priori. Este tipo de análise foi realizado com dois objetivos:  

i) Caracterizar o nível de dificuldade de cada exercício em função do subtipo de 

tarefa e de outras variáveis manipuladas; 

ii) Antecipar as técnicas de resolução esperadas em função do subtipo de tarefa (a 

forma escrita de cada equação) e de outras variáveis de contextos, como, por 

exemplo, o universo numérico (inteiro ou racional) no qual se inscreve cada 

exercício. 

Análise a posteriori. Esta análise foi realizada com os seguintes objetivos:  

i) Obter um resumo global do teste realizado pelos alunos da França e do Brasil no 

que se refere ao estado de resolução e ao desempenho alcançado pelos mesmos 

quando da resolução dos exercícios. Mais especificamente, determinar a frequência 

das resoluções: (1) iniciadas e terminadas; (2) bem sucedidas e fracassadas. 

Estas informações nos permitiram ter uma ideia geral sobre o desempenho global dos 

alunos pertencentes a cada instituição, bem como identificar os subtipos de tarefas em que os 

mesmos apresentaram maiores dificuldades; 
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ii) Identificar e caracterizar as técnicas mobilizadas pelos alunos das duas instituições, 

ao realizarem os diferentes subtipos de tarefas relativos à resolução de equações do 

1º grau, mais precisamente, determinar as praxeologias do aluno. 

Para atingir este objetivo, tomamos como referência as categorias previstas na 

modelização a priori. 

iii) Identificar e caracterizar (modelizar) os tipos de erros cometidos pelos alunos das 

duas instituições quando da resolução de equações do 1º grau. 

Para realizar a análise a priori, utilizamos as praxeologias matemáticas pontuais 

previstas na “modelização a priori” para antecipar as técnicas possíveis de serem mobilizadas 

pelos alunos quando da realização dos exercícios relativos a cada subtipo de tarefa proposto. 

No caso da análise a posteriori, utilizamos também as praxeologias matemáticas 

pontuais previstas na “modelização a priori” para caracterizar as técnicas mobilizadas pelos 

alunos quando da realização dos exercícios relativos a cada subtipo de tarefa proposto. Para 

caracterizar os erros, apresentamos, a seguir, alguns critérios de “modelização”, adaptados dos 

modelos diagnosticados por Nicaud (2005), que utilizamos para descrever possíveis “técnicas 

errôneas”, quando da resolução de equações de 1º grau com uma incógnita, geradas em 

função das dificuldades decorrentes da mobilização das técnicas previstas na modelização a 

priori, bem como de algumas variáveis de contexto. 

1. Erros de cálculo numérico 

2. Erros de cálculo algébrico 

a. Erros ligados à mobilização de técnicas para desenvolver ou reduzir expressões 
algébricas (τDRE). 

b. Erros de desenvolvimento de expressões algébricas 

c. Erros de redução de expressões algébricas 

3. Erros ligados à mobilização de técnicas para transpor termos ou coeficientes 
(τTTC). 

a. Erros de transposição de coeficientes 

b. Erros de transposição de termos constantes 

4. Erros ligados à mobilização de técnicas para neutralizar termos ou coeficientes 
(τNTC). 

a. Erros de neutralização de coeficientes 

b. Erros de neutralização de termos 

5. Erros ligados à mobilização de técnicas para reagrupar termos semelhantes (τRTS). 

a. Erros de reagrupamento de termos constantes 

b. Erros de reagrupamento de termos incógnitos 
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6.2 ANÁLISE A PRIORI 

A análise a priori dos exercícios relativos à resolução de equações do 1º grau com uma 

incógnita foi realizada com os seguintes objetivos: (i) antecipar as técnicas de resolução 

esperadas em função do subtipo de tarefa e de outras variáveis de contextos, como, por 

exemplo, o universo numérico (inteiro ou racional) no qual se inscreve cada exercício, a 

forma escrita e os sinais operatórios; (ii) antecipar possíveis dificuldades, também, em função 

do subtipo de tarefa e de outras variáveis de contextos. 

A seguir, apresentaremos os resultados da análise por subtipo de tarefa, levando 

também em consideração as outras variáveis de contexto. 

6.2.1 Subtipo de tarefa t1: cbax =+  

Os exercícios selecionados que se enquadram nesta categoria são: 

• E1: 12 =+x  

• E2: 642 =+x  

• E3: 935 =− x  

As equações dos três exercícios destacados acima estão escritas com coeficientes e 

termos constantes formados por números inteiros. No entanto, enquanto as soluções dos 

exercícios E1 e E2 pertencem ao conjunto dos números inteiros, a solução do exercício E3 

pertence ao conjunto dos números racionais, o que limita a escolha das técnicas apontadas 

para resolver tal exercício. 

Assim, como podemos observar, os exercícios E1 e E2 podem ser facilmente 

resolvidos por meio da mobilização da técnica τTI, pelo fato de que tais equações têm soluções 

inteiras, além da técnica τNTC. Já o exercício E3, cuja solução é um número racional, pode ser 

mais facilmente resolvido pela aplicação da técnica τTTC ou τNTC, tendo em vista que a técnica 

τTI é limitada para encontrar soluções não inteiras. No caso do exercício E3, além de sua 

solução ser um número racional, o que aparentemente o torna mais difícil, existem outras 

variáveis, como, por exemplo, a posição do termo incógnito (localizado depois do termo 

constante) e o sinal negativo colocado entre os dois termos do membro da esquerda. Nossa 

experiência em sala de aula mostra que tais variáveis constituem-se em verdadeiras fontes de 

dificuldades, particularmente quando o aluno faz uso da técnica τTTC sem a devida 

compreensão das propriedades tecnológicas que lhe dão sustentação. 
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Assim, podemos afirmar que a resolução dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa 

t1 pode ser realizada por meio de uma das seguintes técnicas: 

• τTI: Testar a igualdade.  

Os elementos tecnológicos que dão suporte à aplicação desta técnica consistem das 

propriedades aritméticas das prioridades operatórias em expressões numéricas. 

• τTTC: transpor termos ou coeficientes. 

Os elementos tecnológicos que dão suporte a esta técnica são as propriedades 

aritméticas das operações inversas. 

• τNTC: neutralizar termos ou coeficientes. 

Os elementos tecnológicos que dão sustentação à aplicação desta técnica consistem das 

propriedades gerais das igualdades. 

O quadro 3, a seguir, mostra extratos de aplicação dessas possíveis técnicas que 

podem ser mobilizadas pelo aluno na resolução de cada exercício relativo a este subtipo de 

tarefa. 

Técnicas Possíveis  
Exercício 

ττττTI ττττTTC ττττNTC ττττNTC_TTC 

E1: 12 =+x  

1

121

12

−=

=+−

=+

x

x

 

1

21

12

−=

−=

=+

x

x

x

 

1

2122

12

−=

−=−+

=+

x

x

x

 − 

E2: 642 =+x  
1

6412

642

=

=+×

=+

x

x

 

1
2

2

22

462

642

=

=

=

−=

=+

x

x

x

x

x

 

1
2

2

2

2

22

46442

642

=

=

=

−=−+

=+

x

x

x

x

x

 
1
2

2

22

46442

642

=

=

=

−=−+

=+

x

x

x

x

x

 

E3: 935 =− x  − 

3

4

3

4

43

593

935

−=
−

=

=−

−=−

=−

x

x

x

x

 

3

4
3

4

3

3

43

59535

935

−=

−
=

−

−

=−

−=−−

=−

x

x

x

x

x

 

3

4

3

4

43

59535

935

−=
−

=

=−

−=−−

=−

x

x

x

x

 

Quadro 3: Procedimentos possíveis de serem observáveis na realização de t1 
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6.2.2 Subtipo de tarefa t11: cxA =)(  

Os exercícios que se enquadram nesta categoria são: 

• E6: 01224 =+−− )()( xx  

• E8: 0
7

5

2

6

2

7
=+−

−
xx  

• E9: ( )( ) ( )( ) 0323312 =−+−+−+ xxxx  

• E10: ( )( ) ( )( ) 0131132 =−+−+− xxxx  

O grau de dificuldade deste subtipo de tarefa (comparado a t1) está relacionado ao fato 

de que é necessário, inicialmente, desenvolver ou reduzir a expressão algébrica do primeiro 

membro de cada equação, para transformá-la em uma equação escrita na forma canônica 

cbax =+ , ou seja, reduzir as equações dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t11 a 

equações que se enquadram nos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t1.  

Isto sugere que a resolução das equações relativas a este subtipo de tarefa pode ser 

realizada por meio da composição de técnicas que consistem em desenvolver ou reduzir 

expressões (τDRE) e transpor termos ou coeficientes (τTTC) ou neutralizar termos ou 

coeficientes (τNTC). Em outras palavras, a resolução dos exercícios relativos ao subtipo de 

tarefa t11 pode ser realizada por meio de uma das seguintes técnicas mistas: 

• τDRE_TTC: desenvolver ou reduzir expressões (τDRE) / transpor termos ou 

coeficientes(τTTC). 

• τDRE_NTC: desenvolver ou reduzir expressões (τDRE) / neutralizar termos ou 

coeficientes(τNTC). 

A técnica τDRE se apoia em elementos tecnológicos que consistem das propriedades da 

adição algébrica de monômios [se ax  e bx  são dois monômios, então xbabxax )( ±=± ] e 

da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou subtração [se ak, e b são 

números reais, então kbkabak +=+ )( ]; a técnica τTTC se apoia nas propriedades aritméticas 

das operações inversas; e a técnica τNTC tem justificação nas propriedades das igualdades. 

O quadro 4, a seguir, mostra extratos de possíveis procedimentos que podem ser 

observados nos protocolos dos alunos. 



 189 

Técnica 
Exercício 

ττττDRE_TTC ττττDRE_NTC 

E6 

01224 =+−− )()( xx  

5
2

10

102

0102

02284

0)1(2)2(4

=

=

=

=−

=−−−

=+−−

x

x

x

x

xx

xx

 

5
2

10

2

102

10010102

0102

02284

01224

=⇒=

=

+=+−

=−

=−−−

=+−−

x
x

x

x

x

xx

xx )()(

 

E8 
 

0
7

5

2

6

2

7
=+−

−
xx  

91

10

91

10

13

2

7

5
7

5

2

13

0
7

5

2

13

0
7

5

2

6

2

7

=
−

−
=⇒

−
×−=

−=
−

=+
−

=+−
−

xx

x

x

xx

 

91

10

1091

14
7

5

2

13
14

0
7

5

2

13

0
7

5

2

6

2

7

=

−=−

×−=
−

×

=+
−

=+−
−

x

x

x

x

xx

 

E9 

( )( ) ( )( ) 0323312 =−+−+−+ xxxx  

( )( ) ( )( )

3
4

12

124

0124

09632362

0323312
22

=

=

=

=−

=−++−−+−

=−+−+−+

x

x

x

x

xxxxxx

xxxx

 

( )( ) ( )( )

3
4

12

4

4

124

12012124

0124

09632362

0323312
22

=

=

=

+=+−

=−

=−++−−+−

=−+−+−+

x

x

x

x

x

xxxxxx

xxxx

 

E10 
 

( )( ) ( )( ) 0131132 =−+−+− xxxx  

( )( ) ( )( )

7

1

7

1

17

017

017

0133263

0131132
22

−=
−

=

−=

=+

=−−

=+−+−−−+

=−+−+−

x

x

x

x

xxxxxx

xxxx

 

( )( ) ( )( )

7

1

7

1

17

017

0)123()253(

0)133()263(

0131132

22

22

−=
−

=

=−

=−−

=−+−−−

=−+−−−−+

=−+−+−

x

x

x

xxxx

xxxxxx

xxxx

 

Quadro 4: Procedimentos possíveis de serem observáveis na realização de t11 

Além destas, há ainda outras variáveis de contexto que podem dificultar a resolução de 

tais exercícios. No caso do exercício E6, por exemplo, uma dificuldade pode estar relacionada 

à competência do aluno para mobilizar adequadamente as técnicas que possibilitam 

desenvolver expressões do tipo )( bak ± . No caso do exercício E8, uma dificuldade pode estar 

relacionada ao fato de que os coeficientes e termos constantes da equação são números 
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racionais fracionários. Isto constitui uma variável que, além de poder aumentar o grau de 

dificuldade da resolução, comparado às equações com coeficientes e termos constantes 

formados por números inteiros, pode também modificar a estratégia de resolução. Assim, para 

resolver este tipo de equação, é comum reduzi-la a outra (equivalente) com coeficientes e 

termos constantes formados por números inteiros, aplicando uma técnica que permite eliminar 

os denominadores antes de reduzi-la à forma canônica. Esta opção de transformar equações 

escritas com números fracionários em equações escritas com números inteiros dá origem, por 

exemplo, à seguinte combinação de técnicas:  

• τED_DRE_TTC: eliminar denominadores / desenvolver ou reduzir expressões / 

transpor termos ou coeficientes (Exemplo 1, quadro 5). 

Nos casos dos exercícios E9 e E10, uma outra dificuldade pode estar relacionada à 

competência do aluno para mobilizar adequadamente as técnicas que possibilitam desenvolver 

expressões do tipo ))(( dcba ±± . 

No caso da equação do exercício E9, há ainda outra técnica possível de ser mobilizada 

com sucesso pelo aluno, a qual consiste em reduzir a expressão do primeiro membro por meio 

de fatoração, dando origem à técnica τFAT (Exemplo 2, quadro 5). 

Esta é uma técnica devidamente elaborada no sistema de ensino francês para a 

resolução de equações do segundo grau. No Brasil, os PCN (1998) fazem também 

recomendações nesse sentido.  

Técnica 

ττττED_DRE_TTC ττττFAT 

91

10

91

10

1091

01091

0104249

0
14

10

14

42

14

49

0
7

5

2

6

2

7

=⇒
−

−
=⇒

−=−⇒

=+−⇒

=+−−⇒

=+−
−

⇒

=+−
−

xx

x

x

xx

xx

xx

 

EX: 1 

( )( ) ( )( )

303

034

032123

0323312

=⇒=−⇒

=−⇒

=−−−−⇒

=−+−+−+

xx

x

xxx

xxxx

)(

)]())[((

 

 

 

 

 

 

 

Ex: 2 

Quadro 5: Procedimentos possíveis de serem observáveis na realização de t11 
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6.2.3 Subtipo de tarefa t2: 2211 bxabxa +=+  

Os exercícios que se enquadram nesta categoria são: 

• E4: 6323 −=− xx  

• E7: xx
2

1

3

1

2

3
−=+  

De acordo com Chevallard (1984, 1989a), este tipo de equação exige a mobilização de 

técnicas que se apoiam em procedimentos algébricos para resolvê-la, o que já apresenta graus 

de dificuldades maiores, comparados aos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t1 que 

podem ser resolvidos por meio de técnicas que se apoiam em procedimentos aritméticos, 

como, por exemplo, a técnica τTI. 

O grau de dificuldade deste subtipo de tarefa está relacionado ao fato de que é 

necessário, inicialmente, transformá-la em uma equação equivalente escrita sob a forma 

canônica cax = , o que pode ser feito por meio da técnica que consiste em reagrupar termos 

semelhantes (τRTS) ou neutralizar termos ou coeficientes (τNTC). Dessa forma, a resolução dos 

exercícios relativos ao subtipo de tarefa t2 pode ser realizada por meio de uma das seguintes 

técnicas: 

• τNTC: neutralizar termos ou coeficientes. 

• τRTS: reagrupar termos semelhantes. 

Como já foi dito anteriormente, a técnica τNTC se ancora nas propriedades gerais das 

igualdades ou princípios das equações equivalentes. Já a técnica τRTS se ancora na eliminação 

de etapas feitas nos procedimentos adotados na aplicação da técnica τNTC. 

No caso do exercício E8, podemos perceber que os coeficientes e termos constantes da 

equação são números racionais fracionários. Isto constitui uma variável que pode também 

modificar a estratégia de resolução. No caso, a aplicação de procedimentos que permitem 

eliminar os denominadores antes de reduzi-la à forma canônica, o que pode dar origem à 

mobilização das seguintes técnicas mistas: 

• τED_ NTC: eliminar denominadores / neutralizar termos ou coeficientes. 

• τED_ RTS: eliminar denominadores / reagrupar termos semelhantes. 

A técnica τED se apoia nas propriedades gerais das igualdades. 

O quadro 6, a seguir, mostra extratos de possíveis procedimentos que podem ser 

observáveis nos protocolos dos alunos. 
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Técnica 
Exercício 

ττττNTC ττττRTS ττττED_RTS 

E4: 6323 −=− xx  

5

9
5

9

5

5

95

33633323

6323

=

−

−
=

−

−

−=−

−−−=−−−

−=−

x

x

x

xxxx

xx

 5

9
5

9

95

3632

6323

=

−

−
=

−=−

−−=−−

−=−

x

x

x

xx

xx

 

― 

E7: xx
2

1

3

1

2

3
−=+  

 

9

7

18

14
3

2

6

7

2

3

3

2
6

7

2

3
2

3

3

1

2

1
2

1

2

3

2

1

3

1

2

1

2

3

2

3
2

1

3

1

2

3

−=
−

=

×
−

=×

−
=

−=+

+−−=+−+

−=+

x

x

x

xx

xxxx

xx  

9

7

18

14
3

2

6

7
6

7

2

3
2

3

3

1

2

1
2

1

3

1

2

3

−=
−

=

×
−

=

−
=

−=+

−=+

x

x

x

xx

xx

 

9

7
9

7

79

9236

3269
6

3

6

2

6

6

6

9
2

1

3

1

2

3

−=

−
=

−=

−=+

−=+

−=+

−=+

x

x

x

xx

xx

xx

xx
 

Quadro 6: Procedimentos possíveis de serem observáveis na realização de t2 

Por outro lado, há ainda outras variáveis de contexto que podem aumentar ou 

diferenciar os níveis de dificuldades destes exercícios. Por exemplo: as soluções dos dois 

exercícios pertencem ao conjunto dos números racionais; a equação do exercício E7 é escrita 

com números fracionários; a escrita das expressões algébricas existentes no 1º membro de E4 

e no 2º membro de E7 que não aparecem na forma prototípica; o sinal colocado entre os 

termos de cada membro da equação, que, em determinado momento, pode ser visto como 

operador e em outros, como sinal do termo. Nossa experiência de sala de aula mostra que a 

manipulação de tais variáveis influencia, também, no desempenho do aluno. 

6.2.4 Subtipo de tarefa t21: )()( 21 xAxA =  

Os exercícios que se enquadram nesta categoria são: 

• E5: xxx 52348 ++=−  

• E11: ( )( ) ( )( )4232 −+=−+ xxxx  

Podemos observar que, teoricamente, as equações destes exercícios apresentam um 

grau de dificuldade relativamente maior do que aquelas pertencentes ao subtipo de tarefa t11, 

devido à necessidade de mobilizar técnicas que permitam ao aluno desenvolver ou reduzir as 

expressões de modo a transformá-las em equações escritas sob a forma 2211 bxabxa +=+ . 
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Isso sugere que tais exercícios podem ser resolvidos por meio de uma das seguintes técnicas 

mistas: 

• τDRE_RTS: desenvolver ou reduzir expressões / reagrupar termos semelhantes. 

• τDRE_NTC: desenvolver ou reduzir expressões ― neutralizar termos ou coeficientes 

A técnica τDRE se apoia em elementos tecnológicos que consistem das propriedades 

distributivas da multiplicação em relação à adição ou subtração [se a , b , c  e d são números 

reais, então bdbcadacdcba +++=++ ))(( ]; a técnica τTTC se apoia nas propriedades 

aritméticas das operações inversas; e as técnicas τNTC e τRTS se ancoram nas propriedades 

gerais das igualdades. 

O quadro 7, a seguir, mostra extratos de possíveis procedimentos que podem ser 

observáveis nos protocolos dos alunos. 

Técnica 
Exercício 

τDRE_RTS τDRE_NTC 

E5: xxx 52348 ++=−  

solução Sem60

42538

52348

=

+=−−

++=−

x

xxx

xxx

 

OU 

solução Sem60

4288

2848

52348

=

+=−

+=−

++=−

xx

xx

xxx

 

solução Sem44

848848

4848

52348

=−

−+=−−

+=−

++=−

xxxx

xx

xxx

 

OU 

solução Sem60

86888

688

4523448

52348

=

−+=−

+=

+++=+−

++=−

xxxx

xx

xxx

xxx

 

E11: 
( )( ) ( )( )4232 −+=−+ xxxx  

( )( ) ( )( )

2

682

826

824623

4232

22

22

22

−=

+−=+−−

−−=−−

−+−=−+−

−+=−+

x

xxxx

xxxx

xxxxxx

xxxx

 

( )( ) ( )( )

2

6866

86

28226

826

826

826

824623

4232

2222

22

22

−=

+−=+−

−=−

+−−=+−−

−−=−−

−−−=−−−

−−=−−

−+−=−+−

−+=−+

x

x

x

xxxx

xx

xxxxxx

xxxx

xxxxxx

xxxx

 

Quadro 7: Procedimentos possíveis de serem observáveis na realização de t2 

De forma semelhante à equação do exercício E9, esta equação pode também ser 

resolvida mobilizando-se a técnica de fatoração τFAT, seguida da técnica que consiste em 

transpor termos ou coeficientes (τTTC), o que dá origem à seguinte técnica mista:  
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• τFAT_TTC: fatorar expressões algébricas / transpor termos ou coeficientes 

Exemplo de um possível procedimento observável. 

( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )

[ ]

202

012

0432

04232

4232

−=→=+⇒

=×+⇒

=−−−+⇒

=−+−−+⇒

−+=−+

xx

x

xxx

xxxx

xxxx

)(

)()()(  

Além das dificuldades já apontadas, há outras, como, por exemplo, a necessidade de o 

aluno interpretar igualdades do tipo 60 =x , 60 =  ou 44 =− , que podem surgir no processo 

de resolução do exercício E5. Já no caso do exercício E11, a maior dificuldade consiste em 

desenvolver e reduzir corretamente as expressões dos dois membros da equação. Um erro de 

cálculo algébrico pode conduzir o aluno a reduzir esta equação a uma equação do 2º grau.  

6.3 ANÁLISE A POSTERIORI 

Como já foi dito anteriormente, esta análise foi realizada com os seguintes objetivos: 

(i) obter um resumo global do teste realizado pelos alunos da França e do Brasil, no que se 

refere ao estado de resolução e ao desempenho alcançado pelos alunos, quando da resolução 

dos exercícios. Mais especificamente, determinar a frequência das resoluções iniciadas, 

terminadas, bem sucedidas e fracassadas; (ii) caracterizar e quantificar as técnicas 

mobilizadas pelos alunos, ao realizarem os diferentes subtipos de tarefas, mais precisamente, 

determinar as praxeologias matemáticas existentes, na posição do aluno, para realizar os 

subtipos de tarefas relativos á resolução de equações do 1º grau; (iii) identificar e caracterizar 

(modelizar) os tipos de erros cometidos pelos alunos quando da resolução de equações do 1º 

grau. 

6.3.1 Análise do estudo experimental realizado na França 

Neste tópico, apresentaremos os resultados das análises realizadas no estudo 

experimental conduzido junto aos alunos franceses. No primeiro momento, apresentaremos os 

resultados das análises do desempenho global e por subtipo de tarefa, concernentes ao estado 

de resolução (frequência das resoluções iniciadas e das concluídas) de cada exercício e ao 

desempenho do aluno (frequência das resoluções bem sucedidas e das fracassadas). No 
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segundo momento, apresentaremos, inicialmente, os resultados das análises das técnicas 

mobilizadas pelos alunos (as praxeologias matemáticas, na posição do aluno), ao realizarem 

os diferentes subtipos de tarefas relativos à resolução de equações do 1º grau. A apresentação 

desses resultados será sucedida pela apresentação dos erros cometidos pelos alunos (tipo e 

frequência) quando da resolução dos exercícios relativos a cada subtipo de tarefa. 

6.3.1.1 Análise quantitativa do desempenho global 

A análise global do estudo experimental realizado na França mostra que o percentual 

de resoluções bem sucedidas foi de 46,5% (310 em 667), parecendo indicar que mesmo 

alunos iniciantes do Ensino Médio (classe de seconde du Lycée) apresentam, ainda, relativas 

dificuldades para resolver equações de 1º grau. No que concerne ao estado de resolução dos 

exercícios, os dados mostram ainda que pouco mais de 86% dos exercícios efetivos foram 

iniciados e apenas 70,6 % (471 em 667) concluídos. Entre as resoluções fracassadas, 

verificamos que aproximadamente 33% (117 em 357) dos exercícios foram deixados em 

branco ou abandonados sem erros e 67% (240 em 357) foram abandonados ou concluídos 

com algum tipo de erro. 

Tabela 1 : Resultados globais e por subtipo de tarefa da pesquisa 29 (França) 

Estado de resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso 
Subtipo de 

tarefa 

E
fe

ti
vo

 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

t1 180 166 92,2 166 92,2 128 71,1 52 28,9 

t11 242 179 74,0 117 48,3 54 22,3 188 77,7 

t2 124 111 89,5 87 70,2 41 33,1 83 66,9 

t21 121 119 98,3 101 83,5 87 71,9 34 28,1 

Σ 667 575 86,2 471 70,6 310 46,5 357 53,5 

Comparando os resultados por subtipo de tarefa (tabela 1), verificamos que as taxas 

médias de resoluções bem sucedidas são significativamente melhores nos exercícios relativos 

aos subtipos de tarefas t1 (71,1%) e t21 (71,9%). No caso de t1, esse resultado vai ao encontro 

do que foi previsto em nossas análises a priori, ao levantarmos a hipótese de que os exercícios 

relativos a este subtipo de tarefa apresentavam níveis de dificuldades menores do que aqueles 

relativos ao subtipo de tarefa t11, que tiveram taxa média de sucesso em torno de 22%. Por 

                                            
29 Nota os dados dessa e das próximas tabelas são resultantes da própria pesquisa.  
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outro lado, ao compararmos as taxas de resoluções bem sucedidas de t2 (33,1%) e t21 (71,9%), 

os resultados contrariam nossa análise a priori, tendo em vista que, teoricamente, o subtipo de 

tarefa t21 deveria ser mais difícil do que t2, pela necessidade de se mobilizarem também 

técnicas próprias de desenvolvimento e/ou redução de expressões. Esse resultado remete-nos 

à seguinte questão: Que variáveis contribuíram para que os resultados obtidos pelos alunos, ao 

resolverem os exercícios relativos aos subtipos de tarefas t21, fossem melhores do que aqueles 

obtidos nos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t2?  

6.3.1.2 Análise quantitativa e qualitativa por subtipo de tarefa 

6.3.1.2.1 Subtipo tarefa t1: cbax =+  

Este subtipo de tarefa é contemplado nos exercícios E1, E2 e E3. 

A análise realizada nos protocolos relativos a este subtipo de tarefa mostra que a taxa 

média de resoluções bem sucedidas foi de 71,1 % (128 em 180), superando a taxa média 

global que foi de 46,5%. Entre as resoluções fracassadas, 26,9% (14 em 52) dos exercícios 

foram deixados em branco ou abandonados sem erros, enquanto 73,1% (38 em 52) foram 

abandonados ou concluídos com algum tipo de erro. 

Tabela 2 : Resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t1 (França) 

Estado de resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso Exercício 

E
fe

ti
vo

 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

E1: 12 =+x  56 45 80,4 45 80,4 45 80,4 11 19,6 

E2: 642 =+x  62 61 98,4 61 98,4 51 82,3 11 17,7 

E3: 935 =− x  62 60 96,8 60 96,8 32 51,6 30 48,4 

Σ 180 166 92,2 166 92,2 128 71,1 52 28,9 

Comparando os resultados obtidos por tipo de exercício, vemos que os percentuais de 

resoluções bem sucedidas foram significativamente maiores nos exercícios E1 e E2, com, 

respectivamente, 80,4% e 82,3% contra 51,6% obtidos no exercício E3. Esses resultados 

parecem confirmar nossas hipóteses feitas a priori de que variáveis como o universo numérico 

ao qual pertence a solução da equação, a posição dos termos constantes e incógnitos e o sinal 

existente entre os termos jogam um papel decisivo no desempenho do aluno. No caso 

específico, a equação do exercício E3 é a única deste grupo que apresenta todas estas 
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características. Porém, quando comparamos os resultados obtidos a partir das análises dos 

exercícios E1 e E2, a taxa de resoluções bem sucedidas do exercício E1 (80,4%) é 

ligeiramente menor do que a taxa de sucesso apresentada no exercício E2 (82,3%), o que 

aparentemente contraria nossa análise a priori. Quando comparamos os resultados relativos ao 

estado de resolução, verificamos que todos os alunos que iniciaram a resolução de E1 e E2 as 

realizaram com sucesso, a diferença consiste no fato de que 11 (19,6%) alunos deixaram em 

branco o exercício E1. Este fato nos levou à seguinte questão: Por que alguns alunos que 

resolveram o exercício E2 deixaram em branco o exercício E1? O instrumento utilizado na 

coleta de dados não nos permitiu encontrar uma resposta para esta questão. 

No que concerne às praxeologias matemáticas existentes em torno deste subtipo de 

tarefa, segundo nossa análise a priori, a resolução desses exercícios pode ser realizada por 

meio de uma das seguintes técnicas e tecnologias: 

• Testar a igualdade (τTI); 

• Transpor termos ou coeficientes (τTTC) 

• Neutralizar termos ou coeficientes (τNTC). 

A técnica τTI se apoia nas propriedades das prioridades operatórias em expressões 

numéricas. A técnica τTTC se apoia nas propriedades aritméticas das operações inversas ou na 

eliminação de etapas realizadas na aplicação da técnica τNTC, que, por sua vez, é justificada 

pelas propriedades gerais das igualdades ou princípios das equações equivalentes. 

A técnica transpor termos ou coeficientes (τTTC) foi a mais mobilizada pelos alunos 

franceses, com 75,9% (126 em 166), com um percentual de acerto na ordem de 76,2% (96 em 

126), conforme podemos observar na tabela 3, apresentada a seguir. 

Tabela 3: Técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t1 (França) 

EXERCÍCIO 

Iniciado Concluído com sucesso 
Técnica 

Mobilizada 
E1 E2 E3 Σ % E1 E2 E3 Σ % 

τTTC 30 45 51 126 75,9 30 38 28 96 76,2 

τCM 12 11 5 28 16,9 12 10 3 25 89,3 

τNTC 2 3 3 8 4,8 2 2 1 5 62,5 

τTI 1 2 1 4 2,4 1 1 0 2 50,0 

Σ 45 61 60 166 100 45 51 32 128 77,1 
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A técnica que se apoia em cálculo mental (τCM), assim denominada pelo fato de o 

aluno apresentar o resultado da resolução sem explicitar o procedimento “mentalmente” 

mobilizado, foi o segundo procedimento mais adotado, com 16,9% (28 em 166), conforme 

exemplo. Nossa hipótese é a de que esse número se justifica em função das variáveis 

manipuladas, o que torna possível resolver, principalmente, os exercícios E1 e E2 por esse 

procedimento. 

As demais técnicas (τNTC e τTI) só foram mobilizadas em, respectivamente, 8 e 4 

exercícios, o que se justifica pelo fato de os três exercícios, em particular os exercícios E1 e 

E3, poderem ser resolvidos por meio de técnicas que se apoiam em propriedades aritméticas. 

O quadro 8, a seguir, mostra extratos de protocolos dos alunos com resoluções desses 

exercícios por meio das diferentes técnicas mobilizadas. 

Técnica 

ττττTI ττττTTC ττττNTC ττττCM 

 

  

 

E1 E2 E3 E3 

Quadro 8: Extratos de protocolos dos alunos, referentes resolução dos exercícios E1, E2 e E3. 

Podemos verificar que a técnica τTI (testar a igualdade) apresenta certo grau de 

dificuldade ao ser mobilizada no ambiente computacional com o Aplusix. Este software não 

valida este tipo de procedimento, conforme se pode observar no extrato apresentado no 

quadro 8. Isso ocorre pelo fato de a primeira igualdade ser algébrica e a segunda, numérica. 

Na análise das resoluções fracassadas, os dados mostram que o erro mais frequente 

originou-se da mobilização inadequada da técnica que consiste em transpor termos ou 

coeficientes (τTTC), com 68,4 % (26 em 38), conforme se pode observar na tabela 4, a seguir. 
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Tabela 4: Erros encontrados na pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t1 (França) 

EXERCÍCIO 
Tipo de Erro 

E1 E2 E3 
Σ % 

τTTC 0 6 20 26 68,4 

τNTC 0 1 1 2 5,3 

τDRE 0 0 1 1 2,6 

Outros 0 1 2 3 7,9 

Cal_Num 0 2 4 6 15,8 

Σ 0 10 29 38 100 

A tabela 4 mostra ainda a existência de dois erros (5,3%) procedentes da mobilização 

da técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC) e um (2,6%) decorrente 

da técnica τDRE. Foram encontrados ainda três (7,9%) erros decorrentes da mobilização de 

procedimentos não caracterizados e seis (15,8%) erros procedentes de procedimentos 

realizados por meio de cálculo numérico. 

Erros ligados à técnica transpor termos ou coeficientes (ττττTTC). Os erros ligados a 

esta técnica se classificam nas seguintes subcategorias: 

• Transposição do coeficiente mudando o operador ( acxcax −=→= ), com 

26,9% (7 em 26). 

 

Figura 1: Exemplo de erro de transposição do coeficiente mudando o operador 

Notemos, a partir do exemplo acima (Figura 1), que o termo incógnito da equação 

22 =x , após transformação, aparece no outro membro na posição de subtraendo; o que 

deveria ser um quociente passa a ser uma subtração. 

• Transposição do coeficiente invertendo os termos na posição final 

c

a
xcax =→= , com 23,1% (6 em 26). 
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Figura 2: Exemplo de erro de transposição invertendo os termos na posição final 

Podemos observar, neste exemplo, que o coeficiente do termo incógnito da equação 

43 =− x , após transformação, aparece no outro membro sendo dividido pelo termo existente; 

o que deveria ser divisor passa a ser quociente e vice-versa. 

• Transposição do coeficiente com mudança de sinal (
a

c
xcax

−
=→= ), com 

11,5% (3 em 26). 

 

 

Figura 3: Exemplo de erro de transposição do coeficiente com mudança de sisal 

A partir do exemplo apresentado na figura 3, podemos verificar que o coeficiente do 

termo incógnito da equação 43 =− x , após transformação, aparece no outro membro 

efetuando a operação correta, mas com o sinal contrário; inverte-se não somente a operação, 

mas também o sinal do número transposto. 

• Transposição do coeficiente conservando a operação ( acxcax =→= ), com 

3,8% (1 em 26). 

 

 

Figura 4: Exemplo de erro de transposição do coeficiente conservando a operação 
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Nesse caso (Figura 4), podemos ver que o coeficiente (fator) do termo incógnito da 

equação 43 =−× )(x , após transformação, foi multiplicado pelo termo existente no outro 

membro; o que deveria ser divisor permanece sendo fator. Notemos ainda que, neste exemplo, 

o aluno inverte também o sinal do número transposto. 

• Transposição do termo constante suprimindo o sinal negativo do termo incógnito 

não transposto ( bcaxcaxb −=→=− ), com 23,1% (6 em 26). 

No exemplo, a seguir (Figura 5), podemos observar que o sinal negativo do termo 

incógnito existente no primeiro membro da equação inicial foi suprimido após realização da 

transformação. 

 

 

Figura 5: Exemplo de erro de transposição do termo constante 
suprimindo o sinal negativo do termo incógnito não transposto 

É provável que tal erro seja provocado pelo fato de a equação inicial aparecer escrita 

na forma não prototípica30, associada à presença do sinal negativo entre os termos. Uma 

hipótese provável para este tipo de erro é que o sinal negativo na equação inicial indica uma 

operação existente entre os dois termos da expressão, isto é, uma diferença. Porém, após 

realização da transformação, o sinal negativo passa a ter um novo significado, qual seja, o 

sinal do coeficiente do termo incógnito. 

• Transposição do termo constante confundindo o sinal do termo com o do operador 

( bcaxcaxb +=→=− ), com 7,7% (2 em 26).  

 

 

Figura 6: Exemplo de erro de transposição do termo constante 
confundindo o sinal do termo com o do operador 

                                            
30 Em geral, as equações são escritas sob a forma prototípica cbax =+ . 
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No exemplo acima (Figura 6), podemos verificar que o termo constante do qual se 

subtrai o termo incógnito no primeiro membro da equação inicial, após transformação, 

aparece no outro membro sendo adicionado ao termo existente. 

Nossa hipótese é a de que tal erro seja decorrente de um destes dois fatores: O 

primeiro está relacionado ao fato de que o sinal negativo que aparece na equação inicial indica 

uma operação existente entre os dois termos da expressão, isto é, uma diferença. O segundo 

está relacionado à má compreensão que o sujeito faz do enunciado tecnológico utilizado na 

oficialização desta técnica, segundo o qual “transpõe-se o termo, invertendo a operação”, isto 

é, “inverte-se uma subtração por uma adição”. 

• Transposição do termo constante mudando o lugar dos termos na posição final 

( cbaxcbax −=→=+ ), com 3,8% (1 em 26).  

 

 

Figura 7: Exemplo de erro de transposição do termo constante 
mudando o lugar dos termos na posição final 

 
No exemplo apresentado na figura 7, podemos notar que o termo constante que está 

sendo adicionado ao termo incógnito do primeiro membro da equação inicial, após 

transformação, aparece no outro membro sendo subtraído do termo lá existente; o que deveria 

ser minuendo passa a ser o subtraendo e vice-versa. 

Erros ligados à técnica neutralizar coeficientes ou termos (ττττNTC). Os dois (2) erros 

ligados a esta técnica se caracterizam pela neutralização de coeficientes sem dividir todos os 

termos da equação ( b
a

c
bb

a

ax
cbax −=−+→=+ ).  

 

 

Figura 8: Exemplo de erro de neutralizar coeficientes ou termos 
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A partir do extrato acima (Figura8), podemos ver que o coeficiente do termo incógnito 

no primeiro membro da equação inicial, após transformação, aparece dividindo apenas o 

termo incógnito do primeiro membro da equação inicial e o termo constante do segundo 

membro; aplica-se a técnica sem dividir todos os termos da equação inicial pelo mesmo 

número. 

Erro de cálculo algébrico. Este erro se caracteriza pela redução de binômios a 

monômios (1): cxabcaxb =−→=− )( .  

 

Figura 9: Exemplo de erro de redução de binômios a monômios 

Analisando o extrato acima (Figura 9), podemos verificar que o sujeito subtrai os 

valores constantes existentes na expressão do primeiro membro da equação inicial, colocando 

indevidamente a incógnita em evidência, antes de fazer a transformação realizada, também, de 

forma inadequada. Nesse caso, parece evidente que a expressão x35 −  é entendida pelo aluno 

como x+− 35 . 

6.3.1.2.2 Subtipo tarefa t11: cxA =)(  

Este subtipo de tarefa é contemplado nos exercícios E6, E8, E9 e E10.  

A análise realizada nos protocolos relativos a este subtipo de tarefa mostra que a taxa 

média de resoluções bem sucedidas foi de 22,3%, indicando que os exercícios relativos a ele 

apresentaram muitas dificuldades para os alunos pesquisados. Entre as resoluções fracassadas, 

aproximadamente 40% (76 em 188) foram deixadas em branco ou abandonadas sem erros e 

cerca de 60% (112 em 188) foram abandonadas ou concluídas com algum tipo de erro. Veja-

se a tabela 5, a seguir. 

A partir dos dados apresentados na tabela 5, observamos ainda que as taxas de 

resoluções bem sucedidas em todos os exercícios relativos a este subtipo de tarefa foram 

significativamente menores do que a taxa média global (46,5%). Comparando os números das 

colunas de exercícios efetivos com os da coluna de exercícios iniciados, podemos verificar 

também a existência de um percentual relativamente alto de exercícios deixados em branco, 
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26,0% (63 em 242), sendo o exercício E10 aquele que mais contribui para esse fato, com 

42,4% (25 em 62). Esses resultados sugerem que os alunos pesquisados não superaram ainda 

as dificuldades previstas na análise a priori. 

Tabela 5 : Resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t11 (França) 

Estado da resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso Exercício 

E
fe

ti
vo

 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

E6: 01224 =+−− )()( xx  62 54 87,1 43 69,3 16 25,8 46 74,2 

E8: 0
7

5

2

6

2

7
=+−

−
xx  59 49 83,1 32 54,2 24 40,7 35 59,3 

E9: ( )( ) ( )( ) 0323312 =−+−+−+ xxxx  62 42 67,7 23 37,1 8 12,9 54 87,1 

E10: ( )( ) ( )( ) 0131132 =−+−+− xxxx  59 34 57,6 19 32,2 6 10,2 53 89,8 

Σ 242 179 74,0 117 48,3 54 22,3 188 77,7 

Comparando o desempenho do aluno por tipo de exercício, verificamos que os 

exercícios E6, E9 e E10, em cujas resoluções se faz necessária a mobilização de técnicas para 

desenvolver expressões do tipo )( bak ±  e ))(( dcba ±± , parecem apresentar mais 

dificuldades do que o exercício E8, mesmo que a expressão deste exercício (E8) seja escrita 

com coeficientes e termos constantes formados por números fracionários.  

No que se refere às praxeologias matemáticas existentes em torno deste subtipo de 

tarefa, de acordo com nossa análise a priori, as técnicas e tecnologias que podem ser 

mobilizadas na resolução desses exercícios são:  

• τDRE_TTC (desenvolver ou reduzir expressões / transpor termos ou coeficientes);  

• τDRE_NTC (desenvolver ou reduzir expressões / neutralizar termos ou coeficientes); 

• τED_DRE_TTC (eliminar denominadores / desenvolver ou reduzir expressões / 

transpor termos ou coeficientes). 

A técnica τDRE se apoia em elementos tecnológicos que consistem das propriedades da 

adição algébrica de monômios (se ax  e bx  são dois monômios, então xbabxax )( ±=± ) e 

das propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição ou subtração ( k , a , b , c  

e d  são números reais, então: kbkabak +=+ )(  e bdbcadacdcba +++=++ ))(( ). A 

técnica τTTC se apoia nas propriedades aritméticas das operações inversas. A técnica τNTC tem 

sua justificação nas propriedades gerais da igualdade e a técnica τED se apoia nas propriedades 

das igualdades. 
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A análise praxeológica relativa a este subtipo de tarefa mostra que a técnica mista 

τDRE_τTTC (desenvolver ou reduzir expressões / transpor termos ou coeficientes) foi a mais 

empregada pelos alunos franceses, com 51,4%, porém com uma taxa de sucesso relativamente 

baixa, apenas 55,4%.  

A tabela 6 mostra também que um número significativo de exercícios (29,0%) foi 

iniciado por meio de mobilização da técnica que consiste em desenvolver ou reduzir 

expressões (τDRE), mas abandonado em seguida por alguma dificuldade. Veja-se a tabela 6, a 

seguir. 

Tabela 6: Técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t11 (França) 

EXERCÍCIO 

Iniciado Concluído com sucesso 
Técnica 

Mobilizada 
E6 E8 E9 E10 Σ % E6 E8 E9 E10 Σ % 

τDRE_τTTC 26 38 12 16 92 51,4 15 24 6 6 51 55,4 

τDRE_τCM 2 0 3 0 5 2,8 1 0 2 0 3 60,0 

τDRE 12 11 19 10 52 29,0 0 0 0 0 0 ― 

Outras 14 0 8 8 30 16,8 0 0 0 0 0 ― 

Σ 54 49 42 34 179 100 16 24 8 6 54 30,2 

 

Os dados apresentados na tabela 6 mostram ainda que alguns exercícios foram 

resolvidos mobilizando-se, inicialmente, a técnica que consiste em desenvolver ou reduzir 

expressões (τDRE) – para reduzir as equações a uma forma simplificada (canônica) – e 

concluídos por procedimentos que se apoiam em cálculo mental (τCM), conforme exemplo 

apresentado na figura 10, a seguir. 

 

Figura 10: Exemplo de exercícios resolvidos por meio da técnica mista τDRE_τCM 
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A tabela 7, a seguir, mostra uma primeira categorização dos tipos de erros cometidos 

pelos alunos quando da resolução dos exercícios relativos a este subtipo de tarefa. 

Tabela 7: Erros encontrados na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t11 (França) 

EXERCÍCIO Tipo de 
Erro 

E6   E10 
Σ % 

τDRE 12 6 21 20 59 52,7 

τTTC 5 8 0 2 15 13,4 

Outros 18 2 12 6 38 33,9 

Σ 35 16 33 28 112 100 

Podemos observar, a partir dos resultados acima (tabela 7), que o erro mais frequente 

surgiu em decorrência da técnica que consiste em desenvolver ou reduzir expressões (τDRE), 

para transformar as equações em uma forma simplificada (canônica), com 52,7% (59 em 

112), conforme se pode observar na tabela 7. 

A tabela 7 mostra ainda que, na resolução dos exercícios relativos a este subtipo de 

tarefa, 13,4% dos erros derivam da mobilização inadequada da técnica que consiste em 

transpor termos ou coeficientes (τTTC), além de 33,9% de erros algébricos não caracterizados. 

Durante a realização dos exercícios relativos a este subtipo de tarefa, surgiu uma 

“nova” técnica (errônea) para resolver os exercícios E6, E9 e E10. Esta técnica se apoia na 

mobilização de uma suposta propriedade, segundo a qual, se 0=+ BA , então 0=A  ou 

0=B . Acreditamos que esta técnica inadequada decorre, possivelmente, da generalização 

indevida da aplicação da propriedade do produto nulo [se A(x) x B(x) = 0 � A(x) = 0 ou B(x) 

= 0] para resolver equações polinomiais do 2º grau escritas sob a fatorada. 

Erros ligados à mobilização inadequada da técnica para desenvolver ou reduzir 

expressões à forma simplificada. Os erros ligados a esta técnica se distribuem nas seguintes 

subcategorias: 

• Desenvolvimento de expressões do tipo )( baxk ± , com 20,3 % (12 em 59), assim 

caracterizados: 

○ Distribuição parcial do fator negativo ( kbxkabaxk +−=+− )()( ): cinco (5) 

incidências. 
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Figura 11: Exemplo de erro de distribuição parcial do fator negativo 

Neste exemplo (Figura 11), podemos observar que o fator ( 2− ), da expressão 

)( 12 +− x , após transformação, é considerado apenas no produto deste fator pelo primeiro 

termo da expressão entre parênteses. 

o Distribuição parcial do fator [ bxkabaxk +=+ )()( ]: quatro (4) incidências. 

o Erro do tipo )()()( bkxkabaxk ++=+ : uma (1) incidência. 

o Erro do tipo kbxkabaxk ×=+ )()( : uma (1) incidência. 

o Erro do tipo kbxkabaxk +=− )()( : uma (1) incidência. 

Observando o exemplo apresentado na figura 12, relativo ao erro do tipo 

bxkabaxk +=+ )()( , podemos notar que o fator - 2 , da expressão )( 12 +− x , após 

transformação, foi utilizado apenas para multiplicar o primeiro termo da expressão entre 

parênteses. Embora, no exemplo acima, este erro não tenha sido repetido na distribuição 

realizada no primeiro termo, a frequência com que ele surge parece não indicar tratar-se 

apenas de um simples esquecimento. 

 

Figura 12: Exemplo de erro de distribuição parcial do fator: bxkabaxk +=+ )()(  

• Erros de desenvolvimento de expressões do tipo ))(( dcba ±± : 57,6 % (34 em 

59), assim caracterizados: 

o Manipulação inadequada do jogo de sinais na distribuição: 17 incidências. 

o Omissão de termos, possivelmente, por descuido: 11 
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o Distribuição do tipo bdbcxadxxcadcxbax −+−+=−+ )())(( ): três (3) 

incidências. 

 

Figura 13: Exemplo de erro de distribuição do tipo 
bdbcxadxxcadcxbax −+−+=−+ )())((  

Vejamos, a partir do exemplo acima, que, na distribuição realizada, somam-se os 

termos incógnitos dos binômios e multiplicam-se os demais termos entre si. 

o Distribuição do tipo bdbcxadxacxdcxbax +++=++ ))(( : duas (2) 

incidências. Veja-se a figura 14, a seguir. 

 

Figura 14: Exemplo de erro de distribuição do tipo 
bdbcxadxacxdcxbax +++=++ ))((  

Podemos observar, no exemplo acima (Figura 14), que se suprime o expoente da 

incógnita x  no produto dos termos incógnitos. 

o Distribuição do tipo )()())(( dbxcadcxbax ±++=±+ : uma (1) incidência. 

 

Figura 15: Exemplo de erro de distribuição do tipo 
)()())(( dbxcadcxbax ±++=±+  

Notemos, nesse caso (Figura 15), que se somam algebricamente os termos 

semelhantes, isto é, interpreta-se a ausência do sinal entre os binômios como uma soma 

algébrica ao invés de um produto. 
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• Erros de mobilização da técnica para reduzir expressões algébricas: 22,0% (13 em 

59), assim distribuídos. 

o Redução de binômios a monômios ( xbabax )( ±=± ): duas (2) incidências. 

 

Figura 16: Exemplo de erro de redução de binômios a monômios 

Neste exemplo (Figura 16), podemos observar que se transformam os binômios 

escritos entre parênteses em monômios, isto é, transformam-se produtos de binômios em 

produtos de monômios.  

o Soma algébrica de polinômios (11), tais como mostra a figura 17, a seguir. 

 

Figura 17 Exemplos de erros de soma algébrica de polinômios 

Podemos notar que, nos dois casos (Figura 17), os alunos erram, ao efetuarem a soma 

algébrica xxx 35 −+− , atribuindo como resultado o monômio x7  e x− , ao invés de x7− . 

Os erros ligados à mobilização inadequada da técnica para transpor termos ou 

coeficientes se classificam nas seguintes subcategorias: 

• Transposição do coeficiente mudando o operador ( acxcax −=→= ): 26,7 (4 em 

15). 

 

Figura 18: Exemplo de erro de transposição do coeficiente mudando o operador 
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• Transposição do coeficiente mudando o sinal do número transposto 

(
a

cxcax
1

×=→=− ): 33,3 % (5 em 15).  

 

Figura 19: Exemplo de erro de transposição do coeficiente mudando o 

sinal do número transposto. 

Estes dois tipos de erros já apareceram anteriormente, quando da resolução do subtipo 

de tarefa t1. Por outro lado, surgiram outros erros, e parece-nos importante destacá-los aqui: 

• Transposição do termo constante conservando o sinal ( bcaxcbax ±=→=± ): 

33,3 % (5 em 15). Veja-se a figura 20, a seguir. 

 

Figura 20: Exemplo de erro de transposição do termo constante conservando o sinal 

Nesse caso (Figura 20), podemos observar que o termo constante que está sendo 

subtraído do termo incógnito no primeiro membro da equação, após transformação, aparece 

conservando o sinal negativo (de subtração). 

• Transposição do termo constante mudando o operador (
c

b
xcbx =→=+ ): 6,7% (1 

em 15). 

 Neste tipo de erro, o termo constante que está sendo adicionado ao termo incógnito da 

equação, após transformação, aparece no outro membro sendo dividido pelo termo lá 

existente; o que deveria ser uma subtração passa a ser uma divisão (quociente); inverte-se 

uma adição com uma divisão. 
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Entre os erros de outra natureza, um deles se estacou pela frequência com que ele 

ocorreu: 63,2% (24 em 38).  

 
Figura 21: Exemplo de erro do tipo se 0=± )()( xBxA , então 0=)(xA  ou 0=)(xB  

Tal erro surgiu da aplicação de uma “falsa propriedade”, segundo a qual, se 

0=± )()( xBxA , então 0=)(xA  ou 0=)(xB , e foi observado na resolução das equações 

relativas aos exercícios E6, E9 e E10, o qual, como já dissemos anteriormente, decorre, 

possivelmente, da generalização indevida da aplicação da propriedade do produto nulo [se 

A(x) x B(x) = 0 � A(x) = 0 ou B(x) = 0] para resolver equações polinomiais do segundo grau 

escritas sob a fatorada. 

6.3.1.2.3 Subtipo tarefa t2: 2211 bxabxa +=+  

Este subtipo de tarefa é contemplado nos exercícios E4 e E7. 

A análise global do desempenho dos alunos franceses relativo a este subtipo de tarefa 

mostra que 70,2% dos exercícios efetivos foram concluídos e 33,1 % foram resolvidos com 

sucesso, indicando que os exercícios relativos a este subtipo de tarefa apresentaram muitas 

dificuldades para os alunos pesquisados. Entre as resoluções fracassadas, 16,9% (14 em 83) 

foram deixadas em branco ou abandonadas sem erros e 83,1% (69 em 83) foram abandonadas 

ou concluídas com algum tipo de erro.Veja-se a tabela 8, a seguir. 

Comparando os desempenhos dos alunos, por exercício, podemos verificar que o 

exercício E7 apresentou muito mais dificuldades para eles do que o exercício E4, indicando 

que variáveis de contexto, como o universo numérico (inteiro ou racional fracionário) ao qual 

pertencem os coeficientes e termos constantes da equação, influenciam de forma decisiva no 
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desempenho do aluno, conforme foi dito na análise a priori. De fato, isto se verifica também 

quando comparamos o número de exercícios deixados em branco ou abandonados.  

Tabela 8 : Resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t2 (França) 

Estado de resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso Exercício 

E
fe

ti
vo

 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

E4: 6323 −=− xx  62 59 95,2 54 87,1 34 54,8 28 45,2 

E7: xx
2

1

3

1

2

3
−=+  62 52 83,9 33 53,2 7 11,3 55 88,7 

Σ 124 111 89,5 87 70,2 41 33,1 83 66,9 

No que concerne às praxeologias matemáticas existentes em torno deste subtipo de 

tarefa, de acordo com nossa análise a priori, a resolução desses exercícios pode ser realizada 

por meio das seguintes técnicas e tecnologias: 

• τNTC: neutralizar termos ou coeficientes. 

• τRTS: reagrupar termos semelhantes. 

No caso do exercício E7, cuja equação é escrita com números racionais fracionários, é 

possível também resolvê-lo por meio de mobilização das seguintes técnicas mistas; 

• τED_ NTC: eliminar denominadores / neutralizar termos ou coeficientes. 

• τED_ RTS: eliminar denominadores / reagrupar termos semelhantes. 

As técnicas τNTC, τRTS e τED se apoiam nas propriedades gerais da igualdade. 

Os resultados das análises praxeológicas mostram que a técnica τRTS (reagrupar termos 

semelhantes) foi a mais mobilizada pelos alunos franceses para resolver os exercícios 

relativos a este subtipo de tarefa, com 85,6% (95 em 111), mas com um percentual de acerto 

muito baixo, apenas 32,6%, (38 em 95), conforme se pode verificar na tabela 9, a seguir. 

Podemos verificar ainda que, dos seis exercícios que foram resolvidos por meio de 

mobilização da técnica τNTC (neutralizar termos ou coeficientes), apenas um foi resolvido 

corretamente e que, dos quatro exercícios que foram resolvidos por meio de técnicas que se 

apoiam em procedimentos mentais, apenas dois foram respondidos corretamente. O número 

pequeno de ocorrência de exercícios resolvidos por meio da técnica τNTC nos surpreendeu, 

particularmente, pelo fato de que esta é a única técnica efetivamente elaborada e 

sistematizada, na França, conforme mostram os estudos realizados em livros didáticos 

(capítulo 5). 
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Tabela 9: Técnicas identificadas nessa pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t2 (França) 

Iniciado Concluído com sucesso Técnica 
Mobilizada E4 E7 Σ % E4 E7 Σ  

τRTS 52 43 95 85,6 31 7 38 40,0 

τNTC 4 2 6 5,4 1 0 1 16,7 

τCM 2 2 4 3,6 2 0 2 50,0 

Outras 1 5 6 5,4 0 0 0 – 

Σ 59 52 111 100,0 34 7 41 36,9 

A tabela 9, acima, mostra, também, que 4 exercícios (3,6%) foram resolvidos por 

procedimentos apoiados em cálculos mentais (τCM) e outros seis (5,4%) foram resolvidos 

incorretamente por meio de outros procedimentos. 

A análise dos erros cometidos pelos alunos franceses, quando da resolução dos 

exercícios relativos a este subtipo de tarefa, mostra que os erros decorrentes da mobilização 

inadequada de técnicas se distribuíram quase que equitativamente em três categorias τTTC, 

τRTS e τDRE, conforme se pode verificar na tabela 10 abaixo. 

Tabela 10: Erros encontrados na pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t2 (França) 

Exercício 
Tipo de erro 

E4 E7 
Σ % 

τTTC 11 4 15 21,8 

τRTS 9 6 15 21,8 

τDRE 2 11 13 18,8 

Outros 3 14 17 24,6 

Cal_Num 0 9 9 13,0 

Σ 25 44 69 100 

Podemos verificar ainda que o percentual de erros decorrentes da mobilização 

inadequada da técnica, que consiste em transpor termos ou coeficientes (τTTC) e reagrupar 

termos semelhantes (τRTS), contribuiu igualmente com 21,7% (15 em 69), enquanto os erros 

relativos à mobilização da técnica, que consiste em desenvolver ou reduzir expressões (τDRE), 

contribuíram com 18,8% (13 em 69). Houve ainda 24,6% (17 em 69) de erros de origens 

diversas e 13,0% (9 em 69) decorrentes de cálculos numéricos. 

Os erros ligados à mobilização inadequada da técnica para desenvolver ou reduzir 

expressões à forma simplificada, que já foram identificados nas análises realizadas 

anteriormente, se distribuem nas seguintes subcategorias: 
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• Transposição de coeficiente invertendo o lugar do termo constante na posição final 

(
c

a
xcax =→= ), com 46,7% (7 em 15). 

• Transposição de coeficiente mudando o sinal do mesmo na posição final (5): 

a

c
xcax

−
=→= , com 33,3% (5 em 15).  

• Transposição do termo constante mudando o operador (multiplicativo versus 

aditivo) ( acxcax −=→= ), com 13,3% (2 em 15).  

• Transposição do coeficiente conservando a operação (multiplicação) 

( acxcax =→= ), com 6,7% (1 em 15). 

Os erros ligados à mobilização da técnica para reagrupar termos semelhantes se 

distribuem nas seguintes subcategorias: 

• Reagrupamento com supressão do sinal negativo do termo incógnito não transposto 

( bdcxaxdcxaxb −−=−→−=− ), com 26,7 % (4 em 15). 

 

Figura 22: Exemplo de erro de reagrupamento com supressão do sinal 
negativo do termo incógnito não transposto 

 Podemos observar, a partir do extrato acima, que o termo incógnito que se subtrai do 

termo constante no primeiro membro da equação inicial, após transformação, aparece ainda 

no primeiro membro sem estar precedido do sinal negativo. 

• Reagrupamento com conservação do sinal (operação) do termo incógnito 

transposto ( bdcxaxcxdaxb −=−→−=+ ), com 20,0 % (3 em 15).  

 

Figura 23: Exemplo de erro de reagrupamento com conservação do sinal  

 Observando o exemplo acima (Figura 23), podemos notar que o termo incógnito que 

se subtrai do termo constante no segundo membro da equação inicial, após transformação, 
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aparece no outro membro na mesma posição de subtraendo; transpõe-se o termo incógnito, 

conservando o sinal (a operação). 

• Reagrupamento com conservação do sinal do termo (constante) transposto 

( bdcxaxdcxaxb +−=−−→−=−  ou bdcxaxcxdaxb +=+→−=+ ), com 20,0 

% (3 em 15). Veja-se a figura 24, a seguir. 

 

Figura 24: Exemplo de erro de reagrupamento com conservação do 
sinal do termo transposto 

 Analisando o exemplo acima (Figura 24), podemos verificar que o termo constante do 

qual se subtrai o termo incógnito no primeiro membro da equação inicial, após transformação, 

aparece sendo adicionado ao termo constante existente no outro membro da nova equação. 

• Reagrupamento com inversão da posição do termo constante na posição final 

( dbcxaxcxdaxb −=+→−=+ ), com 26,7 % (4 em 15). 

 

Figura 25: Exemplo de erro de reagrupamento com inversão dos 
termos constantes na posição final. 

Nesse caso, parece evidente que o aluno inverte a posição dos números 3 e 6, na 

posição final: escreve-se 
3

1

2

3
− ao invés de 

2

3

3

1
− . 

• Reagrupamento com inversão nas posições dos termos transpostos 

( axcxdbdcxaxb −=−→−=− ), com 6,7 % (1 em 15). 

 

Figura 26: Exemplo de erro de reagrupamento com inversão nas 
posições dos termos transpostos 
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Observamos, no extrato da figura 26, que o termo incógnito do segundo membro da 

equação inicial, após transformação, aparece ocupando a posição do termo constante do outro 

membro e vice-versa. 

Os erros de mobilização inadequada de técnicas, para desenvolver ou reduzir 

expressões, se classificam nas seguintes subcategorias: 

• Soma algébrica de monômios semelhantes, do tipo ( xbabxax )( +−=+−  ou 

xbabxax )( +−=−− ), com 30,8% (4 em 17). 

• Transformação de binômios em monômios ( xbabax )( ±=± ), com 38,4% (5 em 

17). 

• Transformação de monômio em binômio ( xaax += ), com 30,8% (4 em 17). 

• Os erros de outra natureza são diversificados e procedentes de procedimentos 

(técnicas) não previstos na análise a priori, entre os quais destacamos: 

• Transformações do tipo: 
a

c
xxcaxx =+→=+  ou qcxxcx

q
x =+→=+

1
, com três (3) 

incidências. 

• Supressão da incógnita x  em igualdades do tipo 
a

c
xcaxx =→=+  ou 

qcxcx
q

x =→=+
1

, com uma (1) incidência de cada. 

6.3.1.2.4 Subtipo tarefa t21: )()( 21 xAxA =  

Este subtipo de tarefa é contemplado nos exercícios E5 e E11. 

A análise do desempenho dos alunos na realização deste subtipo de tarefa mostra que 

83,5% dos exercícios efetivos foram concluídos e 71,9%, resolvidos com sucesso, indicando 

que os exercícios relativos a este subtipo de tarefa apresentaram menos dificuldades, para os 

alunos pesquisados, quando comparados com aqueles relativos ao subtipo de tarefa t2, por 

exemplo. Entre as resoluções fracassadas, 41,2% (14 em 34) foram deixadas em branco ou 

abandonadas sem erros e 58,2% (20 em 34) foram abandonadas ou concluídas com algum tipo 

de erro. Veja-se a tabela 11. 

Comparando o desempenho dos alunos por tipo de exercício, verificamos que a taxa 

de resoluções bem sucedidas foi ligeiramente maior no exercício E11 (78,3%) do que no 

exercício E5 (65,6%), o que contraria nossa hipótese, feita a priori, de que as variáveis 

mobilizadas no exercício E11 tornariam este exercício um pouco mais difícil do que E5. 
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Tabela 11 : Resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t21 (França) 

Estado de resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso Exercício 

E
fe

ti
vo

 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

E5: xxx 52348 ++=−  61 60 98,4 50 81,9 40 65,6 21 34,4 

E11: ( )( ) ( )( )4232 −+=−+ xxxx  60 59 98,3 51 85,0 47 78,3 13 21,7 

Σ 121 119 98,3 101 83,5 87 71,9 34 28,1 

No que concerne às praxeologias matemáticas existentes em torno deste subtipo de 

tarefa, de acordo com a análise a priori, a resolução desses exercícios pode ser realizada por 

meio das seguintes técnicas e tecnologias: 

• τDRE_RTS: desenvolver ou reduzir expressões / reagrupar termos semelhantes. 

• τDRE_NTC: desenvolver ou reduzir expressões ― neutralizar termos ou coeficientes 

A técnica τDRE se apoia em elementos tecnológicos que consistem das propriedades 

distributivas da multiplicação em relação à adição ou subtração e as técnicas τNTC e τRTS se 

ancoram nas propriedades gerais da igualdade. 

Os resultados da análise praxeológica mostram que a técnica τDRE_RTS (desenvolver ou 

reduzir expressões / reagrupar termos semelhantes) foi majoritariamente mobilizada pelos 

alunos franceses para resolver os exercícios relativos a este subtipo de tarefa, com 68,9% (81 

em 119) e um percentual de acerto na ordem de 73,2% (60 em 82).  

Tabela 12: Técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t21 (França) 

Iniciado Sucesso Técnicas 
Mobilizadas E5 E11 Σ % E5 E11 Σ % 

τDRE_τRTS 53 29 82 68,9 33 27 60 73,2 

τDRE_ETC_RTS 0 19 19 16,0 0 16 16 84,2 

τCM  7 0 7 5,8 7 0 7 100,0 

τDRE_τNTC 0 2 2 1,7 0 2 2 100,0 

τFat 0 2 2 1,7 0 2 2 100,0 

τDRE 0 5 5 4,2 0 0 0 – 

Outras 0 2 2 1,7 0 0 0 – 

Σ 60 59 119 100,0 40 47 87 73,1 

Observando a tabela, verificamos que 19 (16,0%) sujeitos introduziram um novo 

procedimento à técnica τDRE_RTS, que consiste em eliminar termos comuns. Este procedimento 

dá origem a uma nova técnica mista que denominamos τDRE_ETC_RTS.  
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Podemos verificar ainda que sete sujeitos resolveram com sucesso o exercício E5 por 

meio de procedimentos apoiados em cálculo mental (τCM), dois resolveram com sucesso o 

exercício E11 por meio de mobilização da técnica mista τRFS_τNTC (desenvolver ou reduzir 

expressões à forma simplificada / neutralizar termos ou coeficientes) e outros dois resolveram 

o exercício E11 por meio de fatoração (τFat), conforme exemplo apresentado no extrato a 

seguir. 

 

Figura 27: Exemplo de resolução do exercício E11 por meio de fatoração. 

Houve ainda cinco exercícios abandonados após início do processo de 

desenvolvimento ou redução das expressões (τDRE) e dois foram resolvidos erroneamente por 

outros procedimentos. 

A tabela 13, a seguir, mostra os tipos de erros cometidos pelos alunos na resolução dos 

exercícios relativos a este subtipo de tarefa.  

Tabela 13: Erros encontrados na pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t21 (França) 

Exercício 
Tipo de erro 

E5 E11 
Σ % 

τDRE 11 2 13 65,0 

Outros Erros 1 6 7 35,0 

Σ 12 8 20 100 

A tabela 13 mostra que o erro mais frequente surgiu em decorrência da mobilização 

inadequada da técnica que consiste em desenvolver ou reduzir expressões (τDRE), com 65,0% 

(13 em 20). 
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Entre os erros decorrentes da mobilização inadequada da técnica que consiste em 

desenvolver ou reduzir expressões, destacam-se as seguintes subcategorias. 

• Reduções do tipo xaxax =− , com 69,2%, (9 em 13). 

 
Figura 28: Exemplo de erro de reduções do tipo xaxax =− . 

• Desenvolvimento do tipo xaax += (1) 

 

Figura 29: Exemplo de erro de reduções do tipo xaax += . 

  Entre os erros de outra natureza, destacamos:  

o Erros de transformação do tipo 
a

bc
xxcbxax

/
=−→=− , com uma (1) 

incidência. 

o Erros de transformação do tipo 
b

d
cxaxdcxbax

−
=−→−=− , com uma (1) 

incidência. 

Outra dificuldade observada ocorreu no exercício E5. Após mobilizar a técnica mista 

τRTS_τRFS, o aluno chegava a uma igualdade do tipo 60 =x  ou 0 = 6. Em muitos casos, 

certamente por não saber analisá-la, ele abandonava o exercício sem fornecer a resposta 

esperada. 

 

Figura 30: Exemplo de dificuldade em igualdades do tipo cx =0  
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6.3.1.3 Síntese do estudo experimental realizado na França 

Os resultados obtidos neste estudo experimental realizado com alunos franceses do 

primeiro ano do Ensino Médio (classes de seconde Lycée), sobre resolução de equações do 1º 

grau com uma incógnita, mostram que apenas 46,5% dos exercícios efetivos foram resolvidos 

com sucesso. Entre as resoluções fracassadas, 32,8 % foram deixadas em branco ou 

abandonadas sem erros e 67,2% foram abandonadas ou concluídas com algum tipo de erro. 

6.3.1.3.1 Técnicas mobilizadas 

Os estudos mostram que a técnica que consiste em transpor termos ou coeficientes 

(τTTC) foi majoritariamente (76,0%) mobilizada pelos alunos franceses para resolver os 

exercícios relativos ao subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ), com uma 

taxa de sucesso na ordem de 76,2%. Esta técnica, como já foi dito no capítulo IV, se apoia 

tanto nas propriedades aritméticas das operações inversas quanto nas propriedades gerais da 

igualdade. Embora o instrumento de coleta e produção dos dados (teste) nos imponha uma 

certa dificuldade de afirmar em qual das propriedades matemáticas os alunos franceses se 

apoiaram para resolver os exercícios relativos a este subtipo de tarefa, tomando como 

referência os livros didáticos, nossa hipótese é a de que a técnica τTTC, mobilizada 

majoritariamente pelos alunos franceses neste experimento, resulta do processo de eliminação 

de etapas realizadas na aplicação da técnica τNTC, que se apoia nas propriedades gerais da 

igualdade. 

No caso dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t11 (resolver equações do tipo 

cxA =)( ), a maioria absoluta (51,4%) dos alunos mobilizou a técnica mista τDRE_TTC, mas 

com uma taxa de sucesso de 55,4%. A técnica τDRE se ancora nas propriedades distributivas 

da multiplicação em relação à adição (ou subtração) e nas propriedades da adição algébrica de 

monômios.  

A análise praxeológica dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t2 (resolver 

equações do tipo 2211 bxabxa +=+ ) mostra que a técnica τRTS (reagrupar termos semelhantes) 

foi a mais mobilizada (69,4%), mas com uma taxa de sucesso de aproximadamente 50%. Os 

elementos tecnológicos que ancoram e justificam a elaboração da técnica τRTS são formados 

pelas propriedades gerais da igualdade. 
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Na resolução dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t21 (resolver equações do 

tipo )()( xAxA 21 = ), a técnica mista τDRE_RTS (desenvolver ou reduzir expressões / reagrupar 

termos semelhantes) foi majoritariamente mobilizada pelos alunos (84,9%), com uma taxa de 

sucesso próxima de 75%. 

Tomando como referência as técnicas majoritariamente mobilizadas pelos alunos 

franceses neste experimento, podemos concluir que as praxeologias matemáticas pontuais, 

dominantes na França, na posição do aluno, para realizar os diferentes subtipos de tarefas 

relativos à resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, se caracterizam da seguinte 

maneira. 

Subtipo de tarefa Técnica mobilizada 

t1: cbax =+  τTTC 

t11: cxA =)(  τDRE_τTTC 

t2: 2211 bxabxa +=+  τRTS 

t21: )()( xAxA 21 =  τDRE_τRTS 

Quadro 9: Técnicas majoritariamente mobilizadas 

Note-se que, no quadro 9, acima, as praxeologias se limitam ao bloco saber-fazer [t; τ], 

pelo fato de o instrumento utilizado para realizar este estudo experimental não favorecer a 

identificação e caracterização dos elementos tecnológicos mobilizados pelos alunos, ao 

aplicarem a técnica τTTC na resolução dos exercícios. 

No entanto, a julgar pelos elementos técnico-tecnológicos apontados nos resultados 

das análises realizadas nos livros didáticos, teríamos o seguinte quadro. 

Subtipos de 
tarefas 

técnicas tecnologias teorias 

t1 τTTC θPOI 

t11 τDRE_τTTC θPDM_POI 

t2 τRTS θPGI 

t21 τDRE_RTS θDRE _PGI 

ΘCR 

 

Quadro 10: Técnicas majoritariamente mobilizadas 

Este novo quadro (10) se justifica pelo fato de uma coleção de livros didáticos 

franceses elaborar a técnica τTTC, de forma mais ou menos implícita, ancorada nas 

propriedades das operações inversas (θPOI) e de a outra coleção sistematizar a técnica τRTS, 

logo a após elaborar a técnica τNTC, mais ou menos justificada por meio das propriedades 
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gerais da igualdade (θPGI). Lembre-se que o programa francês não fornece elementos que nos 

permitam reconstruir a praxeologia matemática proposta em torno do ensino da resolução de 

equações do 1o grau. 

6.3.1.3.2 Erros cometidos 

A tabela 14, abaixo, mostra as principais categorias de erros identificados nas análises 

realizadas neste estudo experimental com alunos franceses, relativos à resolução de equações 

do 1º grau com uma incógnita.  

Tabela 14 : Principais categorias de erros encontrados na pesquisa (França) 

Categoria de Erros Σ % 

Transposição de termos ou coeficientes (τTTC) 56 23,3 

Neutralização de termos ou coeficientes (τNTC) 2 0,8 

Reagrupamento de termos semelhantes (τRTS) 15 6,3 

Desenvolvimento ou redução de expressões algébricas (τDRE) 86 35,8 

Outros erros de cálculo algébrico 66 27,5 

Calculo Numérico 15 6,3 

Σ 240 100,0 

Os dados apresentados na tabela 14 mostram que, do total de erros cometidos durante 

o processo de resolução de equações, 29,3% são originados da mobilização de técnicas 

próprias para resolver equações e 35,8% surgem da manipulação inadequada da técnica 

auxiliar para desenvolver ou reduzir expressões. Os erros de cálculo numérico são pouco 

significativos, apenas 6,3%. 

Entre os erros ligados à mobilização de técnicas próprias para resolver equações do 

primeiro grau, os decorrentes da mobilização inadequada da técnica para transpor termos ou 

coeficientes se destacam com uma taxa de 23,3%, enquanto os erros originados da 

mobilização da técnica para neutralizar termos ou coeficiente, praticamente não existiram. 

Vale ressaltar, ainda, que a técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes foi 

mobilizada em pouquíssimos exercícios.  

No entanto, dentre os “outros erros de cálculo algébricos”, surgiram outros erros não 

previstos na análise a priori decorrentes de mobilização de falsas “propriedades” para resolver 

equações. O mais importante consiste na regra criada pelos alunos para resolver equações do 
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tipo 0=+ )()( xBxA . Um número significativo de exercícios foi resolvido por meio da falsa 

propriedade, segundo a qual, se 0=+ )()( xBxA , então 0=)(xA  ou 0=)(xB .  

Boa parte dos erros de cálculo algébrico tem origem no jogo de sinais ou de outros 

descuidos, tais como supressão de algum termo ou do sinal de igualdade, por exemplo. 

Mesmo sabendo que estes erros interferem na qualidade da aplicação de uma técnica 

matematicamente válida para resolver equações do primeiro grau, tais erros não foram 

considerados na sequência deste trabalho. 

Assim, na continuidade deste estudo, independente da frequência com que eles 

apareceram, apresentaremos apenas os erros que nos parece mais interessante destacar, seja 

pelo fato de eles revelarem a falta de conhecimento das propriedades tecnológicas que 

asseguram a aplicação correta da técnica manipulada, seja pela aplicação de técnicas 

auxiliares para desenvolver ou reduzir expressões, seja, ainda, pela qualidade da “técnica” 

aplicada que se apoia em propriedades matematicamente não válidas. Entre os erros 

decorrentes de mobilização inadequada de técnicas próprias de resolução de equações do 1º 

grau com uma incógnita, temos: 

A tabela 15, a seguir, apresenta os erros decorrentes da aplicação da técnica que 

consiste em transpor termos ou coeficientes. 

Tabela 15: Erros encontrados na pesquisa relativos a técnicas de transposição (França) 

Descrição % 

Transpor coeficientes, invertendo a posição dos termos na operação final: 
caxcax /=→=  

23,2 

Transpor coeficientes, mudando o sinal do mesmo na posição final: 
a

c
xcax

−
=→=  23,2 

Transpor coeficientes, mudando de operador multiplicativo para aditivo: 
acxcax −=→=  16,2 

Transposição do coeficiente, conservando a operação: acxcax =→=  3,6 

Transpor termos constantes, suprimindo o sinal negativo do termo incógnito não 
transposto: bcaxcaxb −=→=−  

17,9 

Transpor termos constantes, conservando a operação: bcaxcbax ±=→=±  8,9 

Transpor termos, confundindo o sinal do termo com o do operador: bcaxcaxb +=→=−  3,6 

Transpor termos, mudando a posição dos termos constantes na operação final: 
cbaxcbax −=→=+  

1,7 

Transpor termos constantes, mudando o operador (aditivo versus multiplicativo): 

c

b
xcbx =→=+  1,7 
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Como podemos observar na tabela 15, entre os erros dessa categoria, quatro deles se 

destacaram pela frequência maior de aparecimento: transpor coeficientes, invertendo a 

posição dos termos na operação final (23,2%); transpor coeficientes, mudando o sinal do 

mesmo na posição final (23,2%); transpor coeficientes, mudando de operador multiplicativo 

para aditivo (16,2%); e transpor termos constantes, suprimindo o sinal negativo do termo 

incógnito não transposto (17,9). 

O erro de aplicação da técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes, com 

apenas duas ocorrências, se classifica na seguinte subcategoria. 

• Neutralizar coeficientes, efetuando divisão parcial dos termos: 

b
a

c
bb

a

ax
cbax −=−+→=+  

Os erros de aplicação da técnica que consiste em reagrupar termos semelhantes para 

reduzir uma equação escrita sob a forma 2211 bxabxa +=+  à forma cax = , são também 

bastante diversificados e se classificam nas seguintes subcategorias: 

Tabela 16: Erros de reagrupamento de termos encontrados na pesquisa (França) 

Descrição  (%) 

Reagrupar suprimindo o sinal negativo do termo incógnito não transposto: 
bdcxaxdcxaxb −−=−→−=−  26,7 

Reagrupar suprimindo o sinal negativo do termo constante não transposto: 
axcxdbdcxaxb +=−→−=−  13,3 

Reagrupar conservando a operação (sinal) do termo incógnito transposto: 
axcxdbdcxaxb −=+→−=−  ou bdcxaxdcxbax +=+→+=−  20,0 

Reagrupar conservando a operação (sinal) do termo constante transposto: 
bdcxaxcxdaxb +=+→−=+  ou bdcxaxdcxaxb +−=−−→−=−  

20,0 

Reagrupar invertendo a posição dos termos na operação final: 
dbcxaxcxdaxb −=+→−=+  13,3 

Reagrupar invertendo as posições dos termos transpostos: 
axcxdbdcxaxb −=−→−=−  6,7 

Entre os erros decorrentes da mobilização inadequada de técnicas auxiliares para 

resolver equações do primeiro grau com uma incógnita, mais precisamente, os decorrentes da 

aplicação da técnica para desenvolver ou reduzir expressões algébricas, são bastante 

diversificados, dentre os quais destacamos os erros de desenvolvimento de expressões do tipo 

)( baxk +  e ))(( dcba ±± , que contribuíram com 62,6% do total de erros dessa categoria. 

Veja-se a tabela 17, a seguir. 
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Tabela 17: Erros de desenvolvimento ou redução encontrados na pesquisa (França) 

Descrição  (%) 

Distribuição parcial do sinal negativo: kbxkabaxk +−=+− )()(  6,0 

Distribuição parcial do fator: bxkabaxk +=+ )()(  4,8 

Outros erros de desenvolvimento de expressões do tipo )( baxk +  3,6 

Confusão entre produto e soma de binômios: )()())(( dbxcadcxbax ±++=±+  1,2 

Adição algébrica dos termos incógnitos: bdbcxadxxcadcxbax −+−+=−+ )())((  3,6 

Multiplicar apenas os termos semelhantes: bdacxdcxbax ±=±+
2))((  6,0 

Outros erros de desenvolvimento de expressões do tipo ))(( dcba ±±  37,4 

Redução de binômios em monômios: xbabax )( ±=±  2,4 

Transformação de monômios em binômios: xaax +=  6,0 

Dificuldade com soma algébrica nula: xaxax =−  10,8 

Outros erros de soma algébrica do tipo bxax ±  18,2 

Além destes erros originados da mobilização inadequada das técnicas de resolução de 

equações do 1º grau com uma incógnita, como já dissemos anteriormente, surgiu também um 

erro decorrente da criação de uma falsa regra (propriedade), segundo a qual, se 

0=+ )()( xBxA , então 0=)(xA  ou 0=)(xB .  

6.3.1.4 Síntese conclusiva 

O objetivo principal deste estudo experimental foi caracterizar as relações pessoais dos 

alunos franceses com a resolução de equações do 1º grau, determinando as praxeologias 

matemáticas existentes na França, na posição do aluno. Para tanto, tomamos como categoria 

de análises a modelização realizada a priori sobre as técnicas e as tecnologias possíveis de 

serem mobilizadas pelos alunos quando da realização dos diferentes subtipos de tarefas 

relativos à resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. 

Este estudo experimental, realizado com 62 alunos franceses, nos permitiu quantificar 

o desempenho dos mesmos, no geral e por subtipo de tarefa, bem como identificar e 

caracterizar as técnicas mobilizadas e os erros cometidos quando da realização dos diferentes 

subtipos de tarefas. Contudo, o instrumento de teste elaborado não permitiu a identificação 

dos elementos tecnológicos que justificam as técnicas mobilizadas por esses alunos. Assim, 
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neste estudo experimental, as praxeologias matemáticas pontuais, identificadas na França, do 

ponto de vista do aluno, se caracterizam em torno do bloco saber-fazer.  

No que concerne ao desempenho, os resultados mostram que os alunos franceses ainda 

apresentam muitas dificuldades para resolver equações do 1º grau, mesmo após terem passado 

dois anos de estudo deste conceito. Esses resultados confirmam aqueles obtidos nas pesquisas 

realizadas por Pomerantsev e Korosteleva (2002), Biazi (2003), Valentino e Grando (2004) e 

Falcão (1996) sobre dificuldades relativas à álgebra escolar. 

Quando comparamos os desempenhos por subtipo de tarefa, os resultados mostram 

que os alunos se saíram melhor na realização do subtipo de tarefa t1, que consiste em resolver 

equações do tipo cbax =+ . Contudo, mesmo nesse caso, a taxa de resoluções bem sucedidas 

diminui significativamente quando são manipuladas variáveis tais como o universo numérico 

ao qual pertencem a raiz e a forma não convencional de escrever a equação, como no caso do 

exercício E3: resolver a equação 935 =− x .  

No que concerne às relações pessoais do aluno francês com a resolução de equações 

do 1º grau, este estudo nos permitiu identificar diferentes praxeologias pontuais, relativas a 

cada subtipo de tarefa, com alguns destaques. 

Para realizar o subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ), a grande 

maioria dos alunos mobilizou a técnica que consiste em transpor termos ou coeficientes 

(τTTC), que se apoia nas propriedades aritméticas das operações inversas (θPOI), mas também 

pode ser justificada por meio das propriedades gerais da igualdade (θPGI). No caso da 

realização do subtipo de tarefa t11, os alunos fizeram uso da técnica mista τDRE_τTTC, que 

consiste em, inicialmente, desenvolver ou reduzir expressões para transformar equações do 

tipo cxA =)(  em equações do tipo cbax =+ . A técnica τDRE é ancorada nas propriedades 

distributivas da multiplicação (θPDM).  

Para realizar os exercícios relativos ao subtipo de tarefa t2 (resolver equações do tipo 

2211 bxabxa +=+ , os alunos franceses mobilizaram, majoritariamente, a técnica que consiste 

em reagrupar termos semelhantes (τRTS), que pode ser justificada por meio da eliminação de 

etapas empregada na aplicação da técnica τNTC. No caso do subtipo de tarefa t21 (resolver 

equações do tipo )()( xAxA 21 = ), os alunos tenderam a fazer uso da técnica mista τDRE_RTS, que 

consiste em, inicialmente, desenvolver ou reduzir expressões para transformar uma equação 

do tipo )()( xAxA 21 =  no tipo 2211 bxabxa +=+ .  

Comparando este resultado com aquele obtido nas análises dos livros didáticos e que 

contribuem para a caracterização da relação institucional existente na França com a resolução 
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de equações do 1º grau com uma incógnita, podemos concluir que há pouca conformidade 

entre a relação pessoal do aluno francês com a relação institucional. De fato, embora os livros 

didáticos franceses elaborem as técnicas que consistem em transpor termos ou coeficientes 

(τTTC) e reagrupar termos semelhantes (τRTS), a técnica que consiste em neutralizar termos ou 

coeficientes (τNTC) foi aquela cuja elaboração e sistematização, ancorada em elementos 

tecnológicos, mereceu melhor destaque nas duas coleções analisadas para realizar os subtipos 

de tarefa t1 e t2. 

Finalizando, a partir dos desempenhos alcançados por esses alunos e dos erros 

identificados, os resultados apresentados neste estudo mostram que um número significativo 

de alunos ainda não domina as técnicas de resolução de equações do 1º grau, ou seja, não tem 

uma boa relação pessoal com esse objeto da álgebra. Isso nos remete à hipótese de que a 

maneira como a resolução de equações do primeiro grau é ensinada na escola parece não 

permitir ao aluno francês construir uma boa relação pessoal com esse objeto do saber 

algébrico. 

De fato, mostramos na análise do programa de ensino francês que, à exceção da 

técnica que consiste em testar a igualdade, o programa não faz referências às demais técnicas 

e tecnologias relativas à resolução de equações do 1º grau. Na análise de livros didáticos 

franceses, foi visto que, embora a técnica τTTC (majoritariamente mobilizada pelos alunos 

franceses no teste) tenha sido elaborada de forma mais ou menos justificada por meio das 

propriedades das operações inversas (θPOI), ela não é prioritariamente oficializada por meio 

de sistematização. O mesmo ocorre com a técnica que consiste em reagrupar termos 

semelhantes (τRTS), que é sistematizada por meio de um exemplo, mas não justificada nos 

livros didáticos analisados. 

Ainda com relação aos erros, além dos erros de cálculos numéricos e de cálculos 

algébricos, amplamente explicitados na análise de cada tipo de tarefa, e que certamente têm 

um peso importante no desempenho do aluno, destacaremos aqui apenas as categorias de 

erros que nós julgamos mais interessantes, que são aqueles relativos à aplicação das técnicas 

τTTC e τRTS, majoritariamente mobilizadas pelos alunos neste experimento, a saber: 

• Erros de transposição de coeficientes em equações do tipo cax = .  

• Erros de transposição de termos constantes em equações do tipo cbax =+ .  

• Erros de reagrupamento de termos semelhantes em equações do tipo 

2211 bxabxa +=+ . 
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Acreditamos que estes erros, da forma persistente como ocorreram, parece que não 

somente revelam a falta de domínio das técnicas, mas, principalmente, a falta de 

conhecimento das praxeologias no seu todo. Ou seja, mais do que a falta de domínio da 

técnica, estes erros revelam a falta de domínio dos elementos tecnológicos que explicam e 

validam tais técnicas. De fato, os resultados apontados nas análises do programa de ensino 

francês e de livros didáticos mostram que as praxeologias matemáticas existentes na França 

em torno da resolução de equações do 1º grau não são adequadamente constituídas. Por 

exemplo, os livros didáticos não deixam explícitas as variáveis manipuladas relativas ao tipo 

de tarefa resolver equações do 1º grau com uma incógnita, dando origem a diferentes subtipos 

de tarefas relativos a esse objeto do saber matemático. No caso das técnicas, os resultados 

mostraram igualmente que o trabalho de elaboração e sistematização das técnicas não faz 

alusão explícita sobre os diferentes subtipos de tarefas que elas permitem realizar de forma 

eficiente, bem como nem sempre torna explícitas as tecnologias que explicam e justificam tais 

técnicas.  

6.3.2 Análise do estudo experimental realizado no Brasil  

Nesta etapa do trabalho, apresentaremos os resultados das análises (quantitativas e 

qualitativas) realizadas no experimento feito com alunos brasileiros. Mais precisamente, 

apresentaremos os resultados globais e por subtipo de tarefa relativo ao estado de resolução 

(resoluções iniciadas e concluídas) e ao desempenho do aluno (resoluções bem sucedidas e 

fracassadas). Também serão apresentados os resultados das análises praxeológicas, em termos 

de técnicas mobilizadas pelos alunos para realizar os diferentes subtipos de tarefas relativos à 

resolução das equações de 1º grau com uma incógnita, assim como dos erros cometidos. 

6.3.2.1 Análise quantitativa do desempenho global 

A análise quantitativa deste estudo experimental realizado no Brasil mostra que o 

percentual de sucesso foi de 44,0%, sugerindo que mesmo alunos concluintes do Ensino 

Fundamental apresentam ainda relativas dificuldades para resolver equações do 1º grau com 

uma incógnita. Entre as resoluções fracassadas, 20,4% dos exercícios foram deixados em 

branco ou abandonados sem erros e 79,6% foram abandonados ou concluídos com algum tipo 

de erro. 
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Tabela 18 : Resultados globais e por subtipo de tarefa da pesquisa (Brasil) 

Estado de resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso 
Subtipo 
de tarefa 

E
fe

ti
vo

 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

t1 165 164 99,4 162 98,2 141 85,5 24 14,5 

t11 220 205 93,2 166 75,5 48 21,8 172 78,2 

t2 110 105 95,5 87 79,1 46 41,8 64 58,2 

t21 110 105 95,5 74 67,3 31 28,2 79 71,8 

Σ 605 579 95,7 489 80,8 266 44,0 339 56,0 

Comparando os resultados obtidos por subtipo de tarefa, podemos observar que a taxa 

de resoluções bem sucedidas foi significativamente melhor no subtipo de tarefa t1 (85,5%), 

enquanto o subtipo de tarefa t2 parece ser aquele em que os sujeitos investigados apresentaram 

maior dificuldade, com uma taxa de acerto de apenas 21,8% (48 em 220). No primeiro caso, 

este resultado vai ao encontro do que foi previsto em nossas análises a priori, ao levantarmos 

hipóteses de que as variáveis manipuladas nos exercícios relativos ao subtipo t1 tornariam o 

nível de dificuldade deste exercício menor do que o daqueles relativos aos demais subtipos de 

tarefas. Por outro lado, na análise a priori, foi previsto que os exercícios relativos ao subtipo 

de tarefa t11 eram menos difíceis do que os de t21. Embora, nos dois casos, a taxa de 

resoluções bem sucedidas tenha sido relativamente pequena, em t11 (21,8%) ela foi inferior 

àquela obtida em t21 (28,2%), o que de certa forma contraria nossa análise a priori. 

Comparando, agora, o estado de resolução de cada subtipo de tarefa, podemos 

perceber que quase todos (164 em 165) os exercícios relativos ao subtipo de tarefa t1 foram 

iniciados e concluídos (162 em 165), atingindo um percentual de 98,2%, enquanto aqueles 

relativos ao subtipo de tarefa t21 foram os que apresentaram maiores índices de abandono ou 

foram deixados em branco, com 32,7%.  

6.3.2.2 Análise quantitativa e qualitativa por subtipo de tarefa 

6.3.2.2.1 Subtipo tarefa t1: cbax =+  

Este subtipo de tarefa é contemplado nos exercícios E1, E2 e E3.  

Os resultados apresentados na análise deste subtipo de tarefa mostram que a taxa 

média de resoluções bem sucedidas foi de 85,5%, indicando que estes exercícios 



 230 

apresentaram poucas dificuldades para os alunos brasileiros, se os comparamos com o 

desempenho global. Entre as resoluções fracassadas, 12,5% (3 em 24) dos exercícios foram 

deixados em branco ou abandonados sem erros e 87,5% (21 em 24) foram abandonados ou 

concluídos com erros. 

Tabela 19 : Resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t1 (Brasil) 

Estado de resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso Exercício 
E

fe
ti

vo
 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

E1: 12 =+x  55 55 100,0 55 100,0 54 98,2 1 1,8 

E2: 642 =+x  55 55 100,0 55 100,0 54 98,2 1 1,8 

E3: 935 =− x  55 54 98,2 52 94,5 33 60,0 22 40,0 

Σ 165 164 99,4 162 98,2 141 85,5 24 14,5 

Comparando o desempenho do aluno por tipo de exercício, os dados mostram que os 

percentuais de resoluções bem sucedidas foram significativamente maiores nos exercícios E1 

e E2, com 98,2%, comparados ao percentual obtido na resolução do exercício E3, com uma 

taxa de 60,0%. Estes resultados parecem mais uma vez confirmar nossas hipóteses feitas a 

priori de que variáveis como o universo numérico, ao qual pertencem a solução da equação, a 

posição dos termos constantes e incógnitos e o sinal dos termos, jogam um papel decisivo no 

desempenho do aluno; fatos estes que ocorrem com a equação do exercício E3. Este exercício 

foi também o único a ser deixado em branco ou abandonado, por alguns alunos, ao longo do 

processo de resolução. 

No que concerne às praxeologias matemáticas, nossa análise a priori aponta que as 

técnicas e tecnologias que podem ser mobilizadas na resolução dos exercícios relativos a este 

subtipo de tarefa são: testar a igualdade (τTI), transpor termos ou coeficientes (τTTC) e 

neutralizar termos ou coeficientes (τNTC). A técnica τTI se apoia nas propriedades das 

prioridades operatórias em expressões numéricas; a técnica τTTC, nas propriedades aritméticas 

das operações inversas; e a técnica τNTC, nas propriedades gerais da igualdade. 

Como podemos observar na tabela 20, a seguir, a técnica que consiste em neutralizar 

termos ou coeficientes (τNTC) não figura entre aquelas mobilizadas pelos alunos. Os dados 

apresentados mostram que a técnica transpor termos ou coeficientes (τTTC) foi a preferida da 

quase totalidade dos alunos para realizar os três exercícios relativos a este subtipo de tarefa, 

com 86,6% e um percentual de sucesso na ordem de 85,9%. 
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Tabela 20: Técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t1 (Brasil) 

EXERCÍCIO 

Iniciado Concluído com sucesso 
Técnica 

Mobilizada 
E1 E2 E3 Σ % E1 E2 E3 Σ % 

τTTC 47 46 49 142 86,6 47 45 30 122 85,9 

τCM
31 7 8 5 20 12,2 7 8 3 18 90,0 

τTI 1 1 0 2 1,2 0 1 0 1 50,0 

Σ 55 55 54 164 100 54 54 33 141 86,0 

A figura 30, a seguir, mostra exemplos de extratos de protocolos com resolução dos 

três tipos de exercícios por meio da técnica τTTC. 

   
E1 E2 E3 

Figura 30: Extratos de protocolos com resolução dos exercícios E1, E2 e E3 por meio da técnica τTTC  

As técnicas apoiadas em procedimentos realizados por meio de cálculo mental (τCM) 

foram adotadas por cerca de 12,2% dos alunos, com uma taxa de acerto na ordem de 90,0%. 

Houve ainda dois exercícios (1,2%) resolvidos por meio da técnica testar a igualdade (τTI), 

sendo um errado, conforme exemplo. 

 

Figura 31: Extratos de protocolos com resolução de E2 por meio da técnica τTI. 

A análise dos erros cometidos pelos alunos brasileiros, quando da resolução dos 

exercícios relativos à resolução dos exercícios relativos a este subtipo de tarefa, mostra que o 

erro mais frequente originou-se da mobilização inadequada da técnica que consiste em 

transpor termos ou coeficientes (τTTC), com 89,5 % (17 em 21), conforme se pode observar na 

tabela 21, abaixo. 
                                            
31 Resolução por meio de procedimentos ancorados em cálculo mental. 
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Tabela 21: Erros encontrados na pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t1 (Brasil) 

EXERCÍCIO 
Tipo de Erro 

E1 E2 E3 
Σ % 

τTTC 0 0 17 17 81,0 

Outros 0 1 1 2 9,5 

Cal_Num 1 0 1 2 9,5 

Σ 1 1 19 21 100 

Os dados apresentados na tabela 21 mostram ainda que dois erros tiveram origem em 

procedimentos não caracterizados e outros dois foram decorrentes de cálculo numérico. 

Os erros decorrentes da mobilização inadequada da técnica que consiste em transpor 

termos ou coeficientes se classificam nas seguintes subcategorias:  

• Transposição do coeficiente mudando o sinal (
a

c
xcax

−
=→= ), com 17,6% (3 

em 17).  

 

Figura 32: Exemplo de erro de transposição do coeficiente mudando o sinal 

 Podemos observar, a partir do extrato acima (Figura 32), que o coeficiente do termo 

incógnito da equação 43 =− x , após transformação, aparece no outro membro efetuando a 

operação correta, mas com o sinal contrário; inverte-se não somente a operação, mas também 

o sinal do termo (fator) transposto. 

• Transposição do coeficiente invertendo os termos na posição final 

(
c

a
xcax =→= ), com 17,6% (3 em 17). 

 
Figura 33: Exemplo de erro de transposição do coeficiente invertendo os 

termos na posição final. 
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 No exemplo acima (Figura 33), podemos verificar que o coeficiente do termo 

incógnito da equação 43 =− x , após transformação, aparece no outro membro sendo dividido 

pelo termo já existente neste membro (em posição de dividendo); o que deveria ser divisor 

passa a ser o quociente e vice-versa. 

• Transposição do coeficiente conservando a operação ( acxcax =→= ), com uma 

ocorrência (5,9%). 

 
Figura 34: Exemplo de erro de transposição do coeficiente 

conservando a operação. 

 Podemos notar, a partir do extrato acima, que o coeficiente do termo incógnito da 

equação 43 =− x , após transformação, aparece no outro membro multiplicando o termo 

existente neste membro; o que deveria ser divisor permanece sendo fator. 

• Transposição do termo constante confundindo o sinal do termo com o do operador 

( bcaxcaxb +=→=− ), com 35,3% (6 em 17).. 

 
Figura 35: Exemplo de erro de transposição do termo constante 

confundindo o sinal do termo com o do operador 

 Observando o exemplo acima (Figura 35), podemos notar que o termo constante (5) do 

qual se subtrai o termo incógnito no primeiro membro da equação 935 =− x , após 

transformação, aparece no outro membro sendo adicionado ao termo já existente neste 

membro. Por outro lado, o termo incógnito ( x3− ) que se subtrai do termo constante no 

primeiro membro da equação, após transformação, aparece sem o sinal negativo. 

 É provável que tal erro seja decorrente da má compreensão que o sujeito faz do 

enunciado tecnológico segundo o qual “transpõe-se o termo, invertendo a operação”. Assim, 

“inverte-se uma subtração por uma adição”. 
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• Transposição do termo constante suprimindo o sinal negativo do termo incógnito 

não transposto ( bcaxcaxb −=→=− ), com 17,6% (3 em 17). Veja-se figura 36. 

 
Figura 36: Exemplo de erro de transposição do termo constante 
suprimindo o sinal negativo do termo incógnito não transposto. 

Este erro se caracteriza pelo fato de o sinal negativo do termo incógnito existente no 

primeiro membro (da equação 935 =− x ) ter sido suprimido após transformação. 

Como no caso anterior, é provável também que tal erro seja provocado pelo fato de a 

expressão que compõe a equação ser escrita em forma não convencional, bem como pela 

presença do sinal negativo entre os termos. O sinal negativo nessa posição indica a operação 

existente entre os dois termos da expressão. Porém, após transformação, na nova equação ele 

deixa de dar significado à operação e passa a significar o sinal de um número, no caso, do 

coeficiente do termo incógnito não transposto. 

• Transposição do termo constante mudando o lugar dos termos na posição final 

( cbaxcaxb −=→=+ ), com apenas uma incidência (5,9%). 

 

Figura 37: Exemplo de erro de transposição do termo constante 
mudando o lugar dos termos na posição final. 

 Nesse caso (Figura 37), podemos notar que o termo constante que está sendo 

adicionado ao termo incógnito no primeiro membro da equação, após transformação, aparece 

no outro membro sendo subtraído do termo já existente neste membro; o que deveria ser 

minuendo passa a ser o subtraendo e vice-versa. 

6.3.2.2.2 Subtipo tarefa t11: cxA =)(  

Este subtipo de tarefa é contemplado nos exercícios E6, E8, E9 e E10.  
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Os resultados das análises realizadas nos protocolos relativos a este subtipo de tarefa 

mostram que a taxa média de resoluções bem sucedidas foi de 21,8 % (48 em 220), indicando 

que os exercícios relativos a este subtipo de tarefa apresentaram muitas dificuldades para os 

alunos brasileiros que participaram deste experimento. Entre as resoluções fracassadas, 16,3% 

(28 em 172) dos exercícios foram deixados em branco ou abandonados sem erros e 83,7 % 

(144 em 172) foram abandonados ou concluídos com algum tipo de erro. 

Tabela 22 : Resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t11 (Brasil) 

Estado da resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso Exercício 

E
fe

ti
vo

 
Σ % Σ % Σ % Σ % 

E6: 01224 =+−− )()( xx  55 55 100, 53 96,4 26 47,3 29 52,7 

E8: 0
7

5

2

6

2

7
=+−

−
xx  55 47 85,5 26 47,3 6 10,9 49 89,1 

E9: ( )( ) ( )( ) 0323312 =−+−+−+ xxxx  55 51 92,7 46 83,6 14 25,5 41 74,5 

E10: ( )( ) ( )( ) 0131132 =−+−+− xxxx  55 52 94,5 41 74,5 2 3,6 53 96,4 

Σ 220 205 93,2 166 75,5 48 21,8 172 78,2 

Comparando o desempenho dos alunos por tipo de exercício, os dados mostram que 

apenas no exercício E6 o percentual (47,3%) de resoluções bem sucedidas superou um pouco 

o da média global (44,0%). Entre os demais exercícios com percentuais de sucesso inferiores 

à média global, o exercício E10 parece ter sido o que apresentou mais dificuldade, com 

apenas 3,6% (2 em 55) de acerto, seguido do exercício E8, com 10,9% (6 em 55). 

No que se refere às praxeologias matemáticas, de acordo com nossa análise a priori, as 

técnicas e tecnologias que podem ser mobilizadas na resolução dos exercícios relativos a este 

subtipo de tarefa são: τDRE_TTC (desenvolver ou reduzir expressões / transpor termos ou 

coeficientes), τDRE_NTC (desenvolver ou reduzir expressões / neutralizar termos ou 

coeficientes) e τED_DRE_TTC (eliminar denominadores / desenvolver ou reduzir expressões / 

transpor termos ou coeficientes). 

A técnica τDRE se apoia em elementos tecnológicos que consistem das propriedades da 

adição algébrica de monômios e propriedades distributivas da multiplicação; a técnica τTTC se 

ancora nas propriedades aritméticas das operações inversas; a técnica τNTC tem justificação 

nas propriedades gerais da igualdade; e a técnica τED, nas propriedades das equivalências 

entre frações. 

A tabela 23, a seguir, mostra as técnicas mobilizadas pelos alunos brasileiros para 

resolver os exercícios relativos a este subtipo de tarefa. 
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Tabela 23: Técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t11 

EXERCÍCIO 

Iniciado Concluído com sucesso 
Técnica 

Mobilizada 
E6 E8 E9 E10 Σ % E6 E8 E9 E10 Σ % 

τDRE_TTC 45 20 32 28 125 61,0 23 2 10 2 37 29,6 

τED_DRE_TTC 0 9 0 0 9 4,4 0 4 0 0 4 44,4 

τDRE_CM 8 2 13 12 35 17,0 3 0 4 0 7 20,0 

τDRE 0 12 5 10 27 13,2 0 0 0 0 0 ― 

Outras 2 4 1 2 9 4,4 0 0 0 0 0 ― 

Σ 55 47 51 52 205 100 26 6 14 2 48 23,4 

Podemos perceber que a técnica mista τDRE_TTC (desenvolver ou reduzir expressões / 

transpor termos ou coeficientes) foi o procedimento mais utilizado para resolver os exercícios 

relativos a este subtipo de tarefa, com 61,0%, mas com uma taxa de acerto relativamente 

pequena, apenas 29,6%. 

 

 

 
E6  E9 

Figura 38: Extratos de protocolos com resolução dos exercícios E6 e E9 por meio da 
técnica mista τDRE_TTC  

Nove alunos (4,4%) incluíram em seus procedimentos a mobilização da técnica que 

consiste em eliminar denominadores (τED) para resolver o exercício E8. A inclusão desse 

procedimento dá origem à técnica mista τED_DRE_TTC. 

 

 

Figura 39: Extratos de protocolos com resolução dos exercícios E8 por meio da técnica mista τED_DRE_TTC. 
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Outros 17,0% dos exercícios foram resolvidos pela aplicação da técnica τDRE_CM. 

Nesse caso, inicialmente o aluno mobiliza a técnica τDRE (desenvolver ou reduzir expressões), 

visando reduzir a equação à forma simplificada, e encontra o resultado ancorado em técnicas 

realizadas por meio de cálculo mental (τCM). 

  
E6 E9 

Figura 40: Extratos de protocolos com resolução dos exercícios E6 e E9 por meio da 

técnica mista τDRE_CM. 

Um número significativo de alunos (13,2%) abandonou o processo de resolução 

durante ou após mobilizar procedimentos para desenvolver ou reduzir expressões (τDRE). Oito 

exercícios foram resolvidos exclusivamente por meio de técnicas que se apoiam em cálculo 

mental (τCM), com apenas um acerto, e outros nove (4,3%) foram resolvidos (sem sucesso) ou 

iniciados por procedimentos não caracterizados. 

A tabela 24, a seguir, mostra os erros relativos à resolução do subtipo de tarefa t11. 

Tabela 24: Erros encontrados na pesquisa relativos a técnicas de transposição t11 (Brasil) 

EXERCÍCIO 
Tipo de Erro 

E6 E8 E9 E10 
Σ % 

τDRE 20 16 23 37 96 66,7 

τTTC 2 5 2 2 11 7,6 

Outros 1 6 11 10 28 19,4 

Cal_Num 5 4 0 0 9 6,3 

Σ 28 31 36 49 144 100 

A tabela 24 mostra que, neste subtipo de tarefa, o erro mais frequente produzidos pelos 

alunos brasileiros surgiu em decorrência da mobilização inadequada da técnica que consiste 

em desenvolver ou reduzir expressões (τDRE) para reduzir as equações a uma forma 

simplificada (canônica), com 66,7% (96 em 144). 

Os dados apresentados na tabela 24 mostram ainda que 11 (7,6%) dos erros tiveram 

origem na mobilização da técnica para transpor termos ou coeficientes (τTTC), 28 (19,4%) 

surgiram de natureza diversa e nove (6,2%) foram decorrentes da realização de cálculo 

numérico. Os erros de outra natureza são decorrentes de procedimentos apoiados em cálculo 
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mental ou gerados por falta de atenção, como, por exemplo: omissão do expoente da incógnita 

em produtos de monômios, supressão do sinal de igualdade, omissão de um termo em 

produtos de binômios, etc. 

Os erros ligados à mobilização inadequada da técnica para desenvolver ou reduzir 

expressões à forma simplificada se distribuíram nas seguintes categorias: 

• Erros de desenvolvimento de produtos do tipo )( baxk ± , com 29,2% (28 em 96): 

o Consideração parcial do sinal negativo ( kbxkabaxk +−=+− )()( ), com 89,3% 

(25 em 28).  

 

Figura 41: Exemplo de erro de desenvolvimento de produto 
do tipo )( baxk ± , considerando parcialmente o sinal negativo. 

Observando o extrato acima (Figura 41), podemos notar que o sinal negativo do fator 

(-2) que multiplica o segundo termo da equação )()( 1224 +−− xx , após transformação, é 

considerado apenas no produto da constante (-2) pelo primeiro termo da expressão 1+x , 

escrita entre parênteses. 

o Distribuição parcial do fator ( bxkabaxk +=+ )()( ), com 10,7% (3 em 28) 

 
Figura 42: Exemplo de erro de desenvolvimento de produto do tipo 

)( baxk ± distribuindo parcialmente o fator multiplicativo. 

Podemos notar, a partir do exemplo acima (Figura 42), que o fator (-2) que multiplica 

o segundo termo da equação 01224 =+−− )()( xx , após transformação, foi considerado apenas 

na multiplicação do primeiro termo da expressão 1+x , escrita entre parênteses. 

• Erros de desenvolvimento de produtos do tipo ))(( dcxbax ±± , com 40,6 (39 em 

96). 

o Confusão entre produto e soma de binômios 

( )()())(( dbxcadcxbax ±++=±+ ), com 25,6% (10 em 39). 



 239 

 
Figura 43: Exemplo de erro de desenvolvimento de produto do tipo 

))(( dcxbax ±± confundindo produto e soma de binômios 

A partir deste extrato (Figura 43), apresentado como exemplo, podemos observar que, 

na distribuição realizada, somam-se algebricamente os termos semelhantes, isto é, interpreta-

se a ausência de sinal como uma soma de dois binômios ao invés de produto. 

o Multiplicação somente dos termos semelhantes ( bdacxdcxbax ±=±+
2))(( ), 

com 28,2% (11 em 39). 

 
Figura 44: Exemplo de erro de desenvolvimento de produto do tipo 

))(( dcxbax ±±  multiplicando somente os termos semelhantes. 

Na distribuição realizada, no exemplo acima, multiplicam-se entre si apenas os termos 

semelhantes dos dois binômios. 

o Consideração parcial do sinal negativo 

( bdbcxadxacxdcxbax −+−−=−+−
2))(( ), com 25,6% (10 em 39). 

 

Figura 45: Exemplo de erro de desenvolvimento de produto do tipo 
))(( dcxbax ±±  considerando parcialmente o sinal negativo. 
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Podemos observar, a partir do exemplo acima (Figura45), que o sinal negativo que 

aparece antes da expressão ))(( 131 −+ xx é levado em consideração apenas no primeiro 

produto realizado, isto é, de x  por x3 . 

o Adição algébrica dos termos incógnitos 

( bdbcxadxxcadcxbax −+−+=−+ )())(( ), com 20,5% (8 em 39). 

 
Figura 46: Exemplo de erro de desenvolvimento de produto do 

tipo ))(( dcxbax ±±  adicionando algebricamente os termos incógnitos. 

Observando o exemplo acima (Figura 46), podemos verificar que em cada distribuição 

realizada somam-se os termos incógnitos de cada binômio e multiplicam-se os demais termos 

entre si. 

• Erros de soma algébrica de monômios ( xbabxax )( +−=+−  ou 

xbabxax )( +−=−− , etc), com 11,5% (11 em 96). 

• Erros de transformação de monômios em binômios, com 18,8% (18 em 96). 

o Redução de binômios em monômios ( xbabax )( ±=± ), com 88,9% (16 em 18) 

o Transformação de monômio em binômio ( xaax += ), com 11,1% (2 em 18). 

Os erros ligados à mobilização inadequada da técnica para transpor termos ou 

coeficientes se classificam nas seguintes categorias: 

• Transposição do coeficiente invertendo os termos na posição final (6): 

c

a
xcax =→= , com 54,5% (6 em 11). Esse tipo de erro já apareceu anteriormente 

em outros exercícios. 

• Transposição do coeficiente mudando o seu sinal (
a

c
xcax

−
=→= ), com uma 

incidência (9%). Esse tipo de erro já apareceu anteriormente em outros exercícios. 
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• Transposição do coeficiente mudando de operador ( acxcax +=→= ), com uma 

incidência (9%). 

 
Figura 47: Exemplo de erro de transposição do 

coeficiente mudando de operador. 

A partir do extrato acima (Figura 47), podemos notar que o coeficiente do termo 

incógnito da equação, após transformação, foi adicionado (subtraído) ao termo existente no 

outro membro; o que deveria ser um quociente passa a ser uma adição (subtração). 

• Transposição do termo constante conservando a operação (adição ou subtração) 

( baxbax ±=→=± 0 ), com 27,3% (3 em 11). 

 

Figura 48: Exemplo de erro de transposição do termo 
constante conservando a operação. 

Observando o extrato acima (Figura 48), podemos perceber que o termo constante que 

se subtrai do termo incógnito no primeiro membro da equação, após transformação, aparece 

como se estivesse sendo subtraído do termo já existente no outro membro da equação. 

6.3.2.2.3 Subtipo tarefa t2: 2211 bxabxa +=+  

Este subtipo de tarefa é contemplado nos exercícios E4 e E7. 
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A análise global do desempenho dos alunos brasileiros, relativo a este subtipo de 

tarefa, mostra que a taxa média de resoluções bem sucedidas foi de apenas 41,8% (46 em 110) 

contra 58,2% (64 em 110) de resoluções fracassadas. Entre as resoluções fracassadas, 15,6 % 

(10 em 64) dos exercícios foram deixados em branco ou abandonados sem erros e 84,4 % (54 

em 64) foram abandonados ou concluídos com algum tipo de erro. 

Tabela 25 : Resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t2 (Brasil) 

Estado de resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso Exercício 

E
fe

ti
vo

 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

E4: 6323 −=− xx  55 55 100, 54 98,2 37 67,3 18 32,7 

E7: xx
2

1

3

1

2

3
−=+  55 50 90,9 33 60,0 9 16,4 46 83,6 

Σ 110 105 95,5 87 79,1 46 41,8 64 58,2 

Comparando o desempenho dos alunos por tipo de exercício, note-se que o exercício E7 

apresentou um nível de dificuldade significativamente maior que o exercício E4, quando 

comparados os percentuais de exercícios concluídos e resolvidos com sucesso. Estes dados 

parecem, mais uma vez, confirmar nossa hipótese a priori de que variáveis de contextos tais 

como o universo numérico ao qual pertencem os coeficientes e termos constantes da equação, 

influenciam de forma decisiva no desempenho do aluno. 

No que concerne às praxeologias matemáticas, em nossa análise a priori consideramos 

que a resolução dos exercícios relativos a este subtipo de tarefa pode ser realizada por meio 

das seguintes técnicas e tecnologias: 

• τNTC: neutralizar termos ou coeficientes. 

•  τRTS: reagrupar termos semelhantes. 

No caso do exercício E8, cuja equação é escrita com números racionais fracionários, é 

possível também resolvê-lo por meio de mobilização das seguintes técnicas mistas; 

• τED_ NTC: eliminar denominadores / neutralizar termos ou coeficientes. 

• τED_ RTS: eliminar denominadores / reagrupar termos semelhantes. 

A técnica τTTC se apoia nas propriedades aritméticas das operações inversas, enquanto 

as técnicas τNTC, τRTS e τED se apoiam nas propriedades gerais da igualdade. 
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Os resultados das análises praxeológicas mostram que a técnica τRTS (reagrupar termos 

semelhantes) foi majoritariamente mobilizada pelos alunos brasileiros para resolver os 

exercícios relativos a este subtipo de tarefa, com 77,4% (77 em 105) e uma taxa de acerto na 

ordem de 48,1% (37 em 77), conforme se pode verificar na tabela 26 abaixo. 

Tabela 26: Técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t2 (Brasil) 

Iniciado Concluído com sucesso Técnica 
Mobilizada E4 E7 Σ % E4 E7 Σ % 

τRTS 48 29 77 73,4 34 3 37 48,1 

τED_RTS 0 12 12 11,4 0 6 6 50,0 

τCM 5 3 8 7,6 3 0 3 37,5 

Outras 2 6 8 7,6 0 0 0 ― 

Σ 55 50 105 100 37 9 46 43,8 

Podemos observar ainda, a partir da tabela 26, que 12 alunos (11,4%) adotaram 

também procedimentos para eliminar denominadores (τED), dando origem à técnica mista, 

denominada τED_RTS, que teve uma taxa de acerto na ordem de 50,0%. Veja-se o um exemplo, 

a seguir. 

 
Figura 49: Extratos de protocolos com resolução do exercício E8 por 

meio da técnica mista τED_RTS. 

A tabela 26 mostra ainda que oito (7,6%) exercícios foram resolvidos por meio de 

procedimentos que se apoiam em cálculos mentais (τCM), enquanto outros oito (7,6%) 

exercícios foram resolvidos por meio de outros procedimentos, sem qualquer sucesso. 

Com base nos dados da tabela 27, a seguir, podemos observar que o erro mais 

frequente originou-se da mobilização inadequada da técnica (auxiliar) para desenvolver ou 

reduzir expressões (τDRE), com 33,3% (18 em 54), sendo que a maioria absoluta ocorreu no 

exercício E7. Dez (18,5%) erros foram originados da manipulação inadequada da técnica para 

reagrupar termos semelhantes (τRTS) e onze erros (20,4%) decorrentes da manipulação 

inadequada da técnica transpor coeficientes (τTC). 
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Tabela 27: Erros encontrados na pesquisa relativos a técnicas de transposição t2 (Brasil) 

Exercício Σ % 
Tipo de erro 

E4 E7   

τDRE 1 17 18 33,3 

τRTS 8 2 10 18,5 

τTTC 5 6 11 20,4 

Outros 1 7 8 14,8 

Cal_Num 3 4 7 13,0 

Σ 18 36 54 100,0 

Os erros ligados à mobilização inadequada da técnica para transpor termos ou 

coeficientes são reincidentes, isto é, já apareceram em outros exercícios analisados, e se 

distribuem nas seguintes subcategorias: 

• Transposição do coeficiente com inversão dos termos na posição final 

(
c

a
xcax =→= ), com 72,7% (8 em 11). 

• Transposição do coeficiente mudando o seu sinal (
a

c
xcax

−
=→= ), com 

25,0% (2 em 11). 

• Transposição do coeficiente conservando a operação ( acxcax =→= ), com 

9,0% (1 em 11). 

• Os erros ligados à mobilização inadequada da técnica para reagrupar termos 

semelhantes deram origem às seguintes subcategorias: 

• Reagrupamento com supressão do sinal negativo do termo incógnito não transposto 

(3): bdcxaxdcxaxb −−=−→−=− . Veja-se a figura a seguir. 

 
Figura 50: Exemplo de erro de reagrupamento com 

supressão do sinal negativo do termo incógnito não transposto. 

Observando o extrato acima (Figura 50), podemos notar que o termo incógnito que se 

subtrai do termo constante no primeiro membro da equação 6323 −=− xx , após 

transformação, aparece ainda no primeiro membro sem estar precedido do sinal negativo. 
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• Reagrupamento conservando a operação (sinal) do termo incógnito transposto (4): 

axcxdbdcxaxb −=+→−=−  

 
Figura 51: Exemplo de erro de reagrupamento, 

conservando a operação (sinal) do termo incógnito transposto. 

No exemplo acima, podemos perceber que o termo incógnito que se subtrai do termo 

constante no primeiro membro da equação 6323 −=− xx , após transformação, aparece no 

outro membro da equação precedido ainda do sinal negativo, isto é, também na posição de 

subtraendo. 

• Reagrupamento conservando a operação (sinal) dos termos transpostos (3): 

bdcxaxdcxaxb +−=+−→−=−  

 

Figura 52: Exemplo de erro de reagrupamento 
conservando a operação (sinal) dos termos transpostos. 

 Examinando o extrato acima (Figura 52), podemos verificar que o termo incógnito do 

qual se subtrai o termo constante no segundo membro da equação 6323 −=− xx , após 

transformação, aparece sendo adicionado ao termo x2− , existente no primeiro membro. 

Igualmente, o termo constante do qual se subtrai o termo incógnito no primeiro membro da 

equação, após transformação, aparece sendo adicionado ao termo 6− , existente no segundo 

membro. 

• Os erros ligados à mobilização inadequada da técnica para desenvolver ou reduzir 

expressões à forma simplificada são reincidentes e se classificam nas seguintes 

subcategorias: 

o Redução de binômios em monômios ( xbabax )( ±=± ), com 66,7% (12 em 18). 

o Transformação de monômios em binômios (4): xaax += ), com 22,2% (4 em 18). 

o Soma de monômios, com 11,1% (2 em 18). 
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6.3.2.2.4 Subtipo tarefa t21: )()( 21 xAxA =  

Este subtipo de tarefa é contemplado nos exercícios E5 e E11. 

A análise dos desempenhos dos alunos brasileiros relativos a este subtipo de tarefa 

mostra que a taxa média de resoluções bem sucedidas foi de apenas 28,2% (31 em 110) contra 

71,8% (79 em 110) de resoluções fracassadas. Esses resultados mostram que os alunos 

brasileiros apresentaram dificuldades para resolver os exercícios relativos a este subtipo de 

tarefa. Entre as resoluções fracassadas, 35,4 % (28 em 79) dos exercícios foram deixados em 

branco ou abandonados sem erros e 64,6 % (51 em 79) foram abandonados ou concluídos 

com erros. 

Tabela 28 : Resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t21 

Estado de resolução Desempenho 

Iniciado Concluído Sucesso Fracasso Exercício 

E
fe

ti
vo

 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

E5: xxx 52348 ++=−  55 54 98,2 32 58,2 13 23,6 42 76,4 

E11: ( )( ) ( )( )4232 −+=−+ xxxx  55 51 92,7 42 76,4 18 32,7 37 67,3 

Σ 110 105 95,5 74 67,3 31 28,2 79 71,8 

Comparando o desempenho dos alunos por tipo de exercício, mais precisamente, os 

percentuais de exercícios concluídos ou resolvidos com sucesso, podemos observar que o 

exercício E5 apresentou um nível de dificuldade ligeiramente maior do que o exercício E11, o 

que contraria mais uma vez nossa hipótese a priori de que as variáveis mobilizadas no 

exercício E11 tornariam este exercício um pouco mais difícil do que E5. 

No que concerne às praxeologias matemáticas, de acordo com nossa análise a priori a 

resolução dos exercícios relativos a este subtipo de tarefa pode ser realizada por meio das 

seguintes técnicas e tecnologias: 

• τDRE_RTS: desenvolver ou reduzir expressões / reagrupar termos semelhantes. 

• τDRE_NTC: desenvolver ou reduzir expressões ― neutralizar termos ou coeficientes 

A técnica τDRE se apoia em elementos tecnológicos que consistem das propriedades 

distributivas da multiplicação, a técnica τTTC se apoia nas propriedades aritméticas das 

operações inversas e as técnicas τNTC e τRTS se ancoram nas propriedades gerais da igualdade. 
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A tabela 29, abaixo, mostra o resultado da análise praxeológica realizada neste 

experimento relativa aos procedimentos mobilizados pelos alunos brasileiros para resolver os 

exercícios referentes a este subtipo de tarefa. 

Tabela 29: Técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t21 (Brasil) 

Iniciado Sucesso Técnicas 
Mobilizadas E5 E11 Σ % E5 E11 Σ % 

τDRE_RTS 36 16 52 49,5 8 3 11 21,2 

τDRE_ETC_RTS 0 22 22 21,0 0 15 15 68,2 

τCM 6 0 6 5,7 5 0 5 83,3 

τDRE 10 9 19 18,1 0 0 0 ― 

Outras 2 4 6 5,7 0 0 0 ― 

Σ 54 51 105 100 13 18 31 29,5 

Os dados apresentados na tabela 29 mostram que a técnica mista τDRE_RTS (desenvolver ou 

reduzir expressões / reagrupar termos semelhantes) foi a preferida dos sujeitos, sendo 

mobilizada em 49,5% (52 em 105) dos exercícios iniciados, com um percentual de acerto na 

ordem de 21,2% (11 em 51). 

Com relação ao exercício E11, 22 (21,0%) sujeitos introduziram um “novo” 

procedimento, que consiste em eliminar termos comuns, entre o processo de desenvolvimento 

ou redução de expressões (τDRE) e de reagrupamento dos termos semelhantes (τRTS), com 

68,2% de acerto. Este procedimento deu origem a uma nova técnica mista τDRE_ETC_RTS.. 

 
Figura 53: Extratos de protocolos com resolução do exercício E11 por 

meio da técnica mista τDRE_ETC_RTS. 

Houve ainda 19 (18,1%) exercícios que foram abandonados durante ou após a mobilização da 

técnica que consiste em desenvolver e reduzir expressões (τDRE), seis (5,7%) sujeitos que 

responderam o exercício E5 por meio de procedimentos ancorados em cálculos mentais (τCM) 

e seis (5,7%) exercícios que foram resolvidos por outros procedimentos errôneos, mas não 

caracterizados. 
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A análise dos erros cometidos pelos alunos franceses, quando da resolução dos 

exercícios relativos a este subtipo de tarefa, deu origem à seguinte caracterização. 

Tabela 30: Erros encontrados na pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t21 (Brasil) 

Exercício 
Tipo de erro 

E5 E7 
Σ % 

τDRE 6 11 17 33,3 

τRTS 6 2 8 15,7 

Outros 7 13 20 39,2 

Cal_Num 1 5 6 11,8 

Σ 20 31 51 100 

Observando a tabela 30, podemos verificar que 33,3% dos erros tiveram origem na 

mobilização inadequada da técnica (auxiliar) para desenvolver ou reduzir expressões (τRFS) e 

15,7%, na manipulação inadequada da técnica para reagrupar termos semelhantes (τRTS). 

 Os erros ligados à mobilização da técnica para reagrupar termos semelhantes se 

classificam nas seguintes subcategorias: 

• Reagrupamento conservando a operação (sinal) dos termos transpostos 

( bdcxaxdcxbax −=+→+=− ), com 62,5% (5 em 8). 

 

Figura 54: Exemplo de erro de reagrupamento conservando a 
operação (sinal) dos termos transpostos. 

 Examinando o extrato acima (Figura 54), podemos notar que a soma dos termos 

incógnitos existentes no segundo membro da equação xxx 52348 ++=− , após 

transformação, aparece sendo adicionada no primeiro membro da equação resultante. De 

maneira semelhante, o termo constante que se subtrai do termo incógnito, no primeiro 

membro da equação xxx 52348 ++=− , após transformação, aparece também com o sinal 

negativo, isto é, na posição de subtraendo.  

• Reagrupamento conservando a operação (sinal) do termo incógnito transposto 

( bdcxaxdcxbax +=+→+=− ), com 25,0% (2 em 8) 
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Figura 55: Exemplo de erro de reagrupamento conservando a 
operação (sinal) do termo incógnito transposto. 

 Note-se (Figura 55) que o termo incógnito que se subtrai do termo constante no 

primeiro membro da equação, após transformação, aparece no outro membro precedido 

também do sinal negativo, isto é, também na posição de subtraendo. 

• Reagrupamento mudando os sinais negativos para positivos 

( bdcxaxdcxbax +=+→−−=−− ), com 12,5% (1 em 8). 

  
Figura 56: Exemplo de erro de reagrupamento mudando os sinais 

negativos para positivo. 

 Nesse caso (Figura 56), podemos observar que os termos semelhantes, após 

transformação, aparecem todos com sinais positivos, independentemente de serem transpostos 

ou permanecerem no mesmo membro da equação. 

Os erros ligados à mobilização inadequada da técnica para desenvolver ou reduzir 

expressões se distribuíram nas seguintes subcategorias:. 

• Erros de desenvolvimento de produtos do tipo ))(( dcxbax ±± , com 70,6% (12 

em 17). 

o Multiplicação somente dos termos semelhantes ( bdacxdcxbax ±=±+
2))(( ), 

com 58,3% (7 em 12). 

 
Figura 57: Exemplo de erro de reagrupamento multiplicando 

somente os termos semelhantes. 

No extrato acima (Figura 57), podemos notar que esta distribuição se caracteriza pela 

multiplicação apenas dos termos semelhantes entre si. 
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o Outros erros de desenvolvimento ou redução de expressões, gerados pela 

omissão do produto de dois termos quaisquer, pela dificuldade com o jogo de 

sinais negativos e positivos, etc, com 41,7% (5 em 12).  

• Erros de redução de termos semelhantes, com 29,4% (5 em 17). 

o Soma algébrica de monômios (5): xaxax =−  

 

Figura 58: Exemplo de erro de soma algébrica de monômios. 

Entre os erros de outra natureza, destacamos: 

• Erro decorrente da dificuldade de interpretação de igualdades do tipo kx =0 , com 

30,0% (6 em 20). 

 

ou 

 

Figura59: Exemplo de interpretação de igualdades do tipo kx =0 . 

• Erro de aplicação inadequada da propriedade se AB = AC, então B = C, com 

20,0% (4 em 20) 

 

Figura60: Exemplo de aplicação inadequada da propriedade se AB = AC, então B = C. 

 Nesse caso, cancelam-se os fatores comuns da equação sem verificar a condição de 

existência da raiz. 
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6.3.2.3 Síntese do estudo experimental realizado com alunos brasileiros 

Os resultados obtidos no estudo experimental realizado no Brasil com alunos do 9° 

ano do Ensino Fundamental, sobre resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, 

mostram que apenas 44,0% dos exercícios efetivos foram resolvidos com sucesso. Entre as 

resoluções fracassadas, 20,4% dos exercícios foram deixados em branco ou abandonados sem 

erros e 79,6% foram abandonados ou concluídos com algum tipo de erro. Estes resultados, 

mais uma vez, confirmam os resultados de pesquisas anteriores, como as de ARAÚJO (1999) 

e BIAZI (2003), de que alunos concluintes do Ensino Fundamental apresentam certas 

limitações ao se depararem com questões algébricas, no caso específico, sobre resolução de 

equações do primeiro grau com uma incógnita. 

6.3.2.3.1 Técnicas mobilizadas 

Na realização do subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ), a técnica 

que consiste em transpor termos ou coeficientes (τTTC) foi majoritariamente mobilizada pelos 

alunos brasileiros para resolver os exercícios relativos a este subtipo de tarefa, com 86,6 %. 

As demais técnicas mobilizadas foram cálculo mental (τCM), em 12,2% dos exercícios, e 

testar a igualdade (τTI), em apenas 1,2%. 

A técnica que consiste em transpor termos ou coeficientes, como já foi dito 

anteriormente, pode ser justificada pelos elementos tecnológicos que consistem das: (i) 

propriedades aritméticas das operações inversas (Se cba =+ , então bca −= ; e se 

cba =×  ( 0≠b ), então bca ÷= ); (ii) propriedades gerais da igualdade (Se ba = , 

então cbca +=+  e cbca −=− ; e se ba = , então cbca ×=×  e cbca ÷=÷ , com 

0≠c ). 

Embora o instrumento elaborado para coleta e produção dos dados também nos tenha 

imposto certa dificuldade em definir com precisão sobre qual propriedade matemática esses 

alunos se apoiaram para resolver os exercícios relativos a este subtipo de tarefa, tomando 

como referência a organização matemática presente nos livros didáticos utilizados pelo aluno 

durante o processo de aprendizagem desse conhecimento algébrico, nossa hipótese é a de que 

a mobilização da técnica τTTC se ancora nas propriedades das operações inversas.  

No caso do subtipo de tarefa t11 (resolver equações do tipo cxA =)( ), a maioria 

absoluta (61,0%) dos alunos brasileiros aplicou a técnica mista τDRE_TTC para resolver os 
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exercícios relativos a este subtipo de tarefa, mas com uma taxa de sucesso muito pequena; 

apenas 29,6% dos exercícios realizados por meio dessa técnica foram realizados com sucesso. 

As outras técnicas mobilizadas foram: a técnica mista τED_DRE_TTC, mobilizada em nove 

(4,5%) dos exercícios do tipo E8; a técnica τDRE_CM, mobilizada em 35 (17,0%) dos 

exercícios. Houve ainda 13,1% dos exercícios que foram abandonados durante ou após 

mobilização da técnica τRFS e 4,3% que foram resolvidos por outros procedimentos não 

caracterizados. 

Os elementos tecnológicos que tornam possível o emprego da técnica τDRE consistem 

das propriedades distributivas da multiplicação em relação à adição ou subtração e 

propriedades da adição algébrica de monômios.  

Na resolução do subtipo de tarefa t2 (resolver equações do tipo dcxbax +=+ ), a 

técnica mista τRTS foi a mais mobilizada, com 52,4% e uma taxa de sucesso na ordem de 

67,3%. As demais técnicas mobilizadas foram: a técnica mista τED_DRE_TTC, com 11,4%; a 

técnica τDRE_CM, com 7,6%. Houve ainda 21,0% de exercícios que foram abandonados 

durante ou após mobilização da técnica τRFS e 7,6% que foram resolvidos por outros 

procedimentos não caracterizados. 

Os elementos tecnológicos que apoiam e justificam a elaboração da técnica τRTS 

consistem das propriedades gerais da igualdade, tendo em vista serem uma adaptação 

realizada na aplicação da técnica τNTC, visando agilizar o processo de resolução de equações 

escritas sob a forma 2211 bxabxa +=+ . 

Os exercícios relativos ao subtipo de tarefa t21 (resolver equações do tipo 

)()( xBxA = ) foram resolvidos, em sua maioria, pela mobilização da técnica τDRE_RTS, com 

49,5% e um percentual de 21,6% de acerto. As outras técnicas mobilizadas em menor 

quantidade foram: a técnica mista τED_DRE_TTC, com 21,0%; a técnica τCM, com 5,7%. Houve 

ainda 18,1% dos exercícios que foram abandonados durante ou após mobilização da técnica 

τDRE e 5,7% que foram resolvidos por outros procedimentos não caracterizados. 

6.3.2.3.2 Erros cometidos 

A tabela 31, a seguir, mostra o resumo das principais categorias de erros identificados 

no estudo experimental realizado no Brasil, relativo à resolução de equação do 1º grau com 

uma incógnita.  
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Tabela 31 : Principais categorias de erros encontrados na pesquisa (Brasil) 

Categoria de Erros Σ % 

Transposição de termos ou coeficientes (τTTC) 39 14,4 

Neutralização de termos ou coeficientes (τNTC) 0 0 

Reagrupamento de termos semelhantes (τRTS) 18 6,7 

Desenvolvimento ou redução de expressões algébricas (τDRE) 131 48,5 

Outros erros de cálculo algébrico 58 21,5 

Cálculo Numérico 24 8,9 

Σ 270 100,0 

No caso dos erros decorrentes da aplicação de técnicas próprias para resolver equações 

do primeiro grau com uma incógnita, os de origem na técnica que consiste em transpor 

termos ou coeficientes se destacam com 63,9%, enquanto aqueles originados da mobilização 

da técnica para reagrupar termos semelhantes contribuíram com apenas 29,5%. Não houve 

erros relativos à mobilização da técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes, 

até porque tal técnica não foi utilizada na resolução de qualquer exercício.  

Neste estudo, foi identificado outro tipo de erro não previsto na análise a priori, com 

6,6%, mas que se destaca pelo emprego de procedimentos que se apoiam em uma propriedade 

matemática, segundo a qual, se )()()()( xBxAxBxA ⋅=⋅ , então )()( xCxB = , isto é, lei do 

cancelamento. A utilização desta propriedade exige que se determine também o valor de x que 

torna a equação 0=)(xA . 

Os outros erros de cálculo algébrico são oriundos da falta de atenção ao jogo de sinais 

ou de outros descuidos, tais como supressão de algum termo ou do sinal de igualdade, por 

exemplo. Mesmo tendo consciência de que estes erros interferem na qualidade da aplicação 

de uma técnica matematicamente válida para resolver equações do 1º grau, tais erros não 

foram considerados na sequência deste trabalho. 

Assim, na continuidade deste estudo, independentemente da frequência com que eles 

apareceram, apresentaremos apenas os erros que nos parecem mais interessante destacar, seja 

pelo fato de eles revelarem a falta de conhecimento das propriedades tecnológicas que 

asseguram a aplicação correta das técnicas aprendidas na escola, seja pelo fato de eles serem 

decorrentes da aplicação de técnicas auxiliares para desenvolver ou reduzir expressões, seja 

ainda pelo fato de eles serem decorrentes da qualidade da “técnica” aplicada, isto é, da 

aplicação de técnicas que se apoiam em propriedades matematicamente não válidas. 
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Entre os erros decorrentes de mobilização inadequada de técnicas próprias de 

resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, temos: 

• Os erros que se destacaram em decorrência da aplicação da técnica que consiste em 

transpor termos ou coeficientes, para isolar a incógnita, são diversificados e se 

classificam nas seguintes subcategorias: 

Tabela 32: Erros de transposição de termos ou coeficientes (Brasil) 

Descrição  (%) 

Transpor coeficientes, invertendo a posição dos termos na operação final: 
caxcax /=→=  

43,6 

Transpor coeficientes, mudando o sinal dos mesmos na posição final: 

a

c
xcax

−
=→=  

15,4 

Transposição do coeficiente, conservando a operação: acxcax =→=  5,1 

Transpor coeficientes, mudando de operador multiplicativo para aditivo: 
acxcax +=→=  2,6 

Transpor termos constantes, suprimindo o sinal negativo do termo incógnito não 
transposto: bcaxcaxb −=→=−  

7,7 

Transpor termos confundindo, o sinal do termo com o do operador: 
bcaxcaxb +=→=−  

15,4 

Transpor termos constantes conservando a operação: bcaxcbax ±=→=±  7,6 

Transpor termos mudando, a posição dos termos constantes na operação final: 
cbaxcbax −=→=+  

2,6 

• Os erros que se destacam em decorrência da aplicação da técnica que consiste em 

reagrupar termos semelhantes, para reduzir a equação à forma simplificada, são 

também bastante diversificados e se classificam nas seguintes subcategorias: 

Tabela 33: Erros de reagrupamento de termos encontrados na pesquisa (Brasil) 

Descrição  (%) 

Reagrupar suprimindo o sinal negativo do termo incógnito não transposto: 
bdcxaxdcxaxb −−=−→−=−  16,7 

Reagrupar conservando a operação (sinal) do termo incógnito transposto: 
axcxdbdcxaxb −=+→−=−  ou bdcxaxdcxbax +=+→+=−  33,2 

Reagrupar conservando a operação (sinal) dos termos transpostos: 
bdcxaxdcxaxb +−=+−→−=− ou bdcxaxdcxbax −=+→+=−  44,5 

Reagrupar trocando os sinais negativos por positivos: 
bdcxaxdcxbax +=+→−−=−−  5,6 



 255 

• Entre os erros decorrentes da mobilização inadequada de técnicas auxiliares para 

resolver equações do primeiro grau com uma incógnita, temos alguns que se 

destacaram em decorrência da aplicação da técnica para desenvolver ou reduzir 

expressões algébricas: 

Tabela 34: Erros de reagrupamento de termos encontrados na pesquisa (Brasil) 

Descrição (%) 

Distribuição parcial do sinal negativo: kbxkabaxk +−=+− )()(  26,7 

Distribuição parcial do fator: bxkabaxk +=+ )()(  2,3 

Confusão entre produto e soma de binômios: )()())(( dbxcadcxbax ±++=±+  7,6 

Adição algébrica dos termos incógnitos: bdbcxadxxcadcxbax −+−+=−+ )())((  6,2 

Multiplicar apenas os termos semelhantes: bdacxdcxbax ±=±+
2))((  22,9 

Outros erros de desenvolvimento de expressões do tipo ))(( dcba ±±  3,8 

Redução de binômios em monômios: xbabax )( ±=±  12,2 

Transformação de monômios em binômios: xaax +=  4,6 

Dificuldade com soma algébrica nula: xaxax =−  3,8 

Outros erros de soma algébrica do tipo bxax ±  9,9 

Como podemos observar (tabela 34), os erros de cálculo algébrico são bastante 

diversificados, dentre os quais destacamos os erros de desenvolvimento de expressões do tipo 

)( baxk +  e ))(( dcba ±± , que contribuíram com 69,5% do total de erros dessa categoria, 

sendo 26,7% decorrentes da distribuição parcial do sinal negativo ( kbxkabaxk +−=+− )()( ) e 

22,9% decorrentes da distribuição que consiste em multiplicar apenas os termos semelhantes 

( bdacxdcxbax ±=±+
2))(( ). 

6.3.2.4 Síntese conclusiva 

O objetivo principal deste estudo experimental foi caracterizar as relações pessoais dos 

alunos brasileiros com a resolução de equações do 1º grau, determinando as praxeologias 

matemáticas existentes no Brasil, na posição do aluno. Para tanto, tomamos como categoria 

de análises a modelização realizada a priori sobre as técnicas e as tecnologias possíveis de 

serem mobilizadas pelos alunos quando da realização dos diferentes subtipos de tarefas 

relativos à resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. 
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Este estudo experimental, realizado com 55 alunos brasileiros, nos permitiu quantificar 

o desempenho dos alunos, no geral e por subtipo de tarefa, identificar e caracterizar as 

técnicas mobilizadas por eles para realizar os exercícios relativos aos diferentes subtipos de 

tarefas, assim como os erros cometidos. Contudo, assim como ocorreu com a análise dos 

protocolos dos alunos franceses, o instrumento de teste elaborado não permitiu, com a devida 

clareza, a identificação dos elementos tecnológicos que justificam as técnicas mobilizadas.  

No que concerne ao desempenho, de maneira idêntica ao que ocorreu com os alunos 

franceses, este estudo mostra que os alunos brasileiros, concluintes do Ensino Fundamental, 

também apresentam muitas dificuldades para resolver equações do 1º grau. Como já dissemos 

anteriormente, também no Brasil, estes resultados confirmam aqueles obtidos nas pesquisas 

realizadas por Pomerantsev e Korosteleva (2002), Biazi (2003), Valentino e Grando (2004) e 

Falcão (1996) sobre dificuldades relativas à álgebra escolar. 

Quando comparamos os desempenhos por subtipo de tarefa, assim como os alunos 

franceses, os alunos brasileiros apresentaram um melhor desempenho na realização do subtipo 

de tarefa t1 que consiste em resolver equações do tipo cbax =+ . Nos demais subtipos de 

tarefas, as taxas de sucesso ficaram abaixo da média global, que foi inferior a cinquenta por 

cento. 

No que concerne às relações pessoais do aluno brasileiro com a resolução de equações 

do 1º grau, este estudo nos permitiu identificar diferentes praxeologias pontuais, relativas a 

cada subtipo de tarefa, com alguns destaques. 

Para realizar o subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ), a grande 

maioria dos alunos brasileiros mobilizou a técnica que consiste em desenvolver termos ou 

coeficientes (τTTC) e se apoia nas propriedades aritméticas das operações inversas (θPOI). No 

caso da realização do subtipo de tarefa t11, a maior parte dos alunos fez uso da técnica mista 

τDRE_τTTC, que consiste em, inicialmente, desenvolver ou reduzir expressões (τDRE) para 

transformar equações do tipo cxA =)(  no tipo cbax =+ . A técnica τDRE é ancorada nas 

propriedades distributivas da multiplicação (θPDM).  

Para realizar os exercícios relativos ao subtipo de tarefa t2 (resolver equações do tipo 

2211 bxabxa +=+ ), os alunos brasileiros também mobilizaram, majoritariamente, a técnica 

que consiste em reagrupar termos semelhantes (τRTS), que pode ser justificada por meio da 

eliminação de etapas empregada na aplicação da técnica τNTC. No caso do subtipo de tarefa t21 

(resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = ), igualmente aos alunos franceses, os alunos 
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brasileiros tenderam a fazer uso da técnica mista τDRE_RTS, que consiste em, inicialmente, 

desenvolver ou reduzir expressões para transformar equações do tipo )()( xAxA 21 =  em 

equações do tipo 2211 bxabxa +=+ .  

Ao compararmos este resultado com o resultado da relação institucional brasileira, em 

torno da resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, podemos concluir que não há 

boa conformidade entre elas. De fato, vimos, a partir da análise dos livros didáticos 

brasileiros, que a técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC) foi aquela 

cuja elaboração e sistematização, ancorada em elementos tecnológicos, mereceu maior 

destaque nas duas coleções analisadas, para realizar o subtipo de tarefa t2, embora uma 

coleção tenha oficializado também a técnica que consiste em reagrupar termos semelhantes 

(τRTS). 

Além disso, a partir dos desempenhos alcançados pelos alunos brasileiros e dos erros 

identificados, igualmente ao resultado obtido entre os alunos franceses, este estudo mostra 

também que um número significativo de alunos brasileiros ainda não domina as técnicas de 

resolução de equações do 1º grau, ou seja, não têm uma boa relação pessoal com esse objeto 

da álgebra. Nossa hipótese é a de que a organização matemática existente também no Brasil 

em torno desse objeto de ensino também não permite ao aluno construir uma boa relação 

pessoal com esse saber algébrico. 

De fato, mostramos na análise dos PCN (1998) que este documento não faz referência 

às praxeologias matemáticas relativas à resolução de equações do 1º grau. Este documento se 

limita a sugerir que se faça uso das propriedades gerais da igualdade para construir 

procedimentos de resolução de equações. Na análise de livros didáticos brasileiros, foi visto 

que a técnica τTTC, majoritariamente mobilizada pelos alunos brasileiros, é elaborada e 

sistematizada por meio de exemplo, de forma mais ou menos justificada, nas propriedades 

das operações inversas (θPOI). Além disso, a técnica que consiste em reagrupar termos 

semelhantes (τRTS), também majoritariamente mobilizada pelos alunos, é mencionada em 

apenas uma coleção, no volume do 9º ano, de maneira pouco justificada. 

No que concerne aos erros identificados neste estudo, igualmente aos resultados 

obtidos a partir das análises dos protocolos dos alunos franceses, além dos erros de cálculos 

numéricos e de cálculos algébricos, também amplamente explicitados na análise de cada tipo 

de tarefa, identificamos da mesma maneira erros persistentes relativos à aplicação das técnicas 

τTTC e τRTS, majoritariamente mobilizadas pelos alunos brasileiros neste experimento, a saber: 
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• Erros de transposição de coeficientes em equações do tipo cax = .  

• Erros de transposição de termos constantes em equações do tipo cbax =+ .  

• Erros de reagrupamento de termos semelhantes em equações do tipo 

2211 bxabxa +=+ . 

Finalizando, dizemos que a forma como tais erros se repetem entre alunos brasileiros, 

muito mais do que apenas esquecimento, parece revelar a falta de domínio dos elementos 

tecnológicos que explicam e validam tais técnicas, isto é, a falta de uma boa relação pessoal 

com a organização matemática que permite a existência desse objeto do saber no interior da 

instituição de ensino.  

6.3.3 Análise comparativa dos estudos experimentais realizados na França e 

no Brasil 

 Neste tópico, apresentaremos os resultados do estudo comparativo das praxeologias 

institucionais existentes na França e no Brasil, do ponto de vista do aluno, sobre o ensino de 

equações do 1º grau com uma incógnita. A apresentação deste estudo comparativo foi 

realizada em três etapas: inicialmente, fizemos a comparação dos desempenhos gerais obtidos 

pelos alunos das duas instituições; num segundo momento, fizemos a comparação dos 

resultados das análises das relações pessoais dos alunos da França e do Brasil, relativa à 

resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, em termos de técnicas e tecnologias 

colocadas em prática; e, por fim, fizemos a comparação dos erros cometidos por esses alunos, 

relativos à mobilização de técnicas para resolver equações do 1º grau. 

6.3.3.1 Análise comparativa dos desempenhos globais 

As análises quantitativas dos estudos experimentais realizados na França e no Brasil 

mostraram que os alunos das duas instituições apresentaram praticamente o mesmo 

desempenho global, quando comparamos os desempenhos. Os alunos franceses obtiveram 

êxito em 46,5% dos exercícios efetivos contra 44,0% dos alunos brasileiros. Estes resultados 

sugerem que os alunos das duas instituições ainda apresentam dificuldades para resolver 

equações de 1º grau com uma incógnita, conforme se pode observar na tabela 35, a seguir. 
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Tabela 35 : Comparação dos resultados globais da pesquisa por subtipo de tarefa  

França Brasil 
Subtipo de tarefa 

Iniciado (%) Sucesso (%) Iniciado (%) Sucesso (%) 

t1: cbax =+  92,2 71,1 99,4 85,5 

t11: cxA =)(  74,0 22,3 93,2 21,8 

t2: 2211 bxabxa +=+  89,5 33,1 95,5 41,8 

t21: )()( xAxA 21 =  98,3 71,9 95,5 28,2 

No geral 86,2 46,5 95,7 44,0 

Comparando as taxas de exercícios iniciados, a diferença mais significativa parece ter 

ocorrido nos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t11, em que os alunos franceses deixaram 

em branco 26,0% dos exercícios, contra apenas 6,8% deixados em branco pelos alunos 

brasileiros.  

Comparando os resultados obtidos, por subtipo de tarefa, no que se refere ao 

desempenho dos alunos, verificamos que a diferença mais significativa ocorreu na resolução 

dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t21, em favor dos alunos franceses (53,7%). O que 

poderia explicar tamanha diferença, no caso dos alunos brasileiros? Uma primeira hipótese 

explicativa pode estar relacionada ao fato de que os alunos brasileiros pareceram apresentar 

mais dificuldades do que os alunos franceses para desenvolver ou reduzir expressões 

algébricas do tipo ))(( dcba ±± . De fato, tanto nas análises dos programas e parâmetros 

quanto nas análises dos livros didáticos, foi possível verificar que na França é dada mais 

importância ao trabalho com cálculo algébrico do que no Brasil.  

Os exercícios relativos ao subtipo de tarefa t11 (resolver equações do tipo cxA =)( ) 

foram aqueles em que os alunos das duas instituições apresentaram mais dificuldades: os 

alunos franceses obtiveram sucesso em apenas 22,3% dos exercícios contra 21,8% dos alunos 

brasileiros. Assim, comparando as taxas de sucesso obtidas pelos alunos das duas instituições 

em t1 e t11, estes resultados parecem mostrar que os alunos das duas instituições apresentam 

mais dificuldades nas resoluções em que se faz necessária a mobilização de técnicas para 

desenvolver e reduzir expressões algébricas, isto é, reduzir equações escritas sob a forma 

cxA =)(  à forma simplificada cbax =+ .  

No que se refere ao desempenho dos alunos das duas instituições, quanto à resolução 

dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t1, a partir da tabela 36, a seguir, podemos 

observar que, em todos os exercícios, as taxas de resoluções bem sucedidas foram 

ligeiramente maiores entre os alunos brasileiros. 
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Tabela 36 : Comparação dos resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t1  

França Brasil 
Exercício 

Iniciado (%) Sucesso (%) Iniciado (%) Sucesso (%) 

E1: 12 =+x  80,4 80,4 100,0 98,2 

E2: 642 =+x  98,4 82,3 100,0 98,2 

E3: 935 =− x  96,4 51,6 98,2 60,0 

Nas duas instituições, os percentuais de resoluções bem sucedidas foram 

significativamente maiores nos exercícios E1 e E2, confirmando nossas hipóteses feitas a 

priori de que variáveis, como o universo numérico, ao qual pertence a solução da equação, a 

posição dos termos constantes e incógnitos e o sinal entre eles, jogam papeis decisivos no 

desempenho do aluno. Um fato surpreendente, para o qual não encontramos explicações, foi o 

caso de os alunos franceses deixarem em branco 19,6% dos exercícios relativos ao exercício 

E1. 

Comparando os desempenhos dos alunos das duas instituições, no que concerne à 

resolução dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t11, a tabela 37, abaixo, mostra que as 

taxas de resoluções bem sucedidas são muito baixas, indicando que os alunos das duas 

instituições apresentaram dificuldades significativas para resolver estes exercícios. 

Tabela 37 : Comparação dos resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t11 

França Brasil 
Exercício 

Iniciado (%) Sucesso (%) Iniciado (%) Sucesso (%) 

E6: 01224 =+−− )()( xx  87,1 25,8 100,0 47,3 

E8: 0
7

5

2

6

2

7
=+−

−
xx  83,1 40,7 85,5 10,9 

E9: ( )( ) ( )( ) 0323312 =−+−+−+ xxxx  67,7 12,9 92,7 25,5 

E10: ( )( ) ( )( ) 0131132 =−+−+− xxxx  57,6 10,2 94,5 3,6 

Quando comparamos as taxas de sucesso obtidas pelos alunos das duas instituições, 

verificamos que os alunos franceses foram um pouco melhores nos exercícios E8 e E10, 

enquanto os brasileiros foram melhores nos exercícios E6 e E9. Comparando, agora, os 

desempenhos obtidos pelos alunos das duas instituições, relativos à resolução dos exercícios 

E9 e E10, os resultados contrariam nossa hipótese explicativa, realizada anteriormente, de que 

“os alunos brasileiros parecem apresentar mais dificuldades do que os alunos franceses para 

desenvolver ou reduzir expressões algébricas do tipo ))(( dcba ±± . Nos dois exercícios (E9 e 
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E10) acima, parece ocorrer exatamente o contrário. Comparando, agora, os desempenhos dos 

alunos das duas instituições, relativos ao exercício E8, os resultados sugerem que os alunos 

brasileiros parecem apresentar um pouco mais de dificuldade do que os alunos franceses para 

resolver equações escritas com números fracionários. 

No que se refere aos desempenhos dos alunos das duas instituições relativos à 

resolução do subtipo de tarefa t2, os dados apresentados na tabela 38, abaixo, mostram que as 

taxas de resoluções bem sucedidas foram ligeiramente maiores entre os alunos brasileiros. 

Tabela 38 : Comparação dos resultados gerais da pesquisa relativos ao subtipo de tarefa t2 

França Brasil 
Exercício 

Iniciado (%) Sucesso (%) Iniciado (%) Sucesso (%) 

E4: 6323 −=− xx  95,2 54,8 100,0 67,3 

E7: xx
2

1

3

1

2

3
−=+  83,9 11,3 90,9 16,4 

Comparando os resultados, por tipo de exercício, verificamos que as taxas de 

resoluções bem sucedidas entre os alunos das duas instituições foram maiores no exercício E4 

– França (54,5%) e Brasil (67,3%). Este resultado parece confirmar nossas hipóteses feitas a 

priori de que variáveis de contexto, tais como o universo numérico (inteiro ou racional 

fracionário) ao qual pertencem os coeficientes e termos constantes da equação, influenciam de 

forma decisiva no desempenho do aluno. Porém, quando comparamos os desempenhos dos 

alunos das duas instituições no exercício E7, os resultados contrariam nossa hipótese 

explicativa, feita anteriormente, de que “os alunos brasileiros parecem apresentar um pouco 

mais de dificuldade do que os alunos franceses para resolver equações escritas com números 

fracionários”. Os resultados obtidos no exercício E7 sugerem exatamente o contrário. 

No que concerne ao desempenho dos alunos das duas instituições, quanto à resolução 

dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t21, podemos verificar, a partir da tabela 39, que 

as taxas de resoluções bem sucedidas foram significativamente maiores entre os alunos 

franceses. Porém, não temos respostas para a seguinte questão: Quais elementos são 

responsáveis por tamanha diferença nos desempenhos dos alunos das duas instituições?  

Tabela 39 : Desempenho das instituições nos exercício do subtipo de tarefa t21 

França Brasil 
Exercício 

Iniciado Sucesso Iniciado Sucesso 

E5: xxx 52348 ++=−  98,4 65,6 98,2 23,6 

E11: ( )( ) ( )( )4232 −+=−+ xxxx  98,3 78,3 92,7 32,7 
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As taxas de resoluções bem sucedidas entre os alunos das duas instituições foram 

ligeiramente maiores no exercício E11 – França (78,3%) e Brasil (32,7%), o que contraria 

nossas hipóteses, feitas na análise a priori, de que as variáveis de contexto envolvidas na 

elaboração dos dois exercícios tornariam o exercício E11 um pouco mais difícil. O que pode 

ter tornado o exercício E5 um pouco mais difícil ou, por outro lado, tornado o exercício E11 

um pouco mais fácil? Uma hipótese explicativa pode estar relacionada ao fato de o aluno ter 

dificuldade de interpretar que a equação do exercício E11 não tem solução. 

6.3.3.2 Análise comparativa das técnicas mobilizadas por subtipo de tarefa 

No que se refere às técnicas mobilizadas pelos alunos das duas instituições para 

resolver os exercícios relativos ao subtipo de tarefa t1, a tabela 40, abaixo, mostra que a 

técnica transpor termos ou coeficientes (τTTC) foi majoritariamente mobilizada pelos alunos 

das duas instituições, França (75,9%) e Brasil (86,6%). 

Tabela 40: Comparação das técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t1 

França Brasil Técnica 
Mobilizada 

Iniciado (%) Sucesso (%) Iniciado (%) Sucesso (%) 

τTTC 75,9 76,2 86,6 85,9 

τCM 16,9 89,3 12,2 90,0 

τNTC 4,8 62,5 ― ― 

τTI 2,4 50,0 1,2 50,0 

Como já foi dito em momentos anteriores, a técnica τTTC se apoia nas propriedades 

aritméticas das operações inversas ou na eliminação de etapas realizadas com a aplicação das 

propriedades gerais da igualdade.  

A técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC), que se apoia nas 

propriedades gerais da igualdade, foi mobilizada, explicitamente, em poucos exercícios, pelos 

alunos franceses e, em nenhum momento, pelos alunos brasileiros. 

Uma hipótese explicativa para o fato de os alunos brasileiros não fazerem uso da 

técnica τNTC pode estar relacionada aos resultados obtidos nas análises de livros didáticos e 
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programas. No caso dos livros didáticos brasileiros, verificamos que eles só elaboram a 

técnica τNTC quando da resolução de exercícios relativos ao subtipo de tarefa t2.  

A técnica que se apoia em cálculo mental (τCM), assim denominado pelo fato de o 

aluno apresentar o resultado da resolução sem explicitar o procedimento “mentalmente” 

mobilizado, foi o segundo procedimento mais adotado nas duas instituições, com 16,9% 

(França) e 12,2% (Brasil). Isso pode ser explicado pelo fato de os exercícios E1 e E2 

favorecerem a resolução por este tipo de procedimento, conforme já previsto na análise a 

priori. Tivemos ainda quatro exercícios resolvidos por alunos franceses e outros dois por 

alunos brasileiros por meio da técnica testar a igualdade. 

No que se refere à resolução dos exercícios relativos ao subtipo de tarefa t11, os dados 

apresentados na tabela 41 mostram que a técnica mista τDRE_TTC, que consiste em, 

inicialmente, desenvolver ou reduzir expressões (τDRE) antes de transpor termos ou 

coeficientes (τTTC), foi majoritariamente mobilizada pelos alunos das duas instituições, França 

(51,4%) e Brasil (61,0%). 

A mobilização da técnica τDRE visa obter uma equação equivalente escrita sob a forma 

simplificada (canônica). Podemos notar que, apesar de a taxa de exercícios realizados por 

meio da técnica τDRE_τTTC ser maior entre os alunos brasileiros, apenas 29,6% dos exercícios 

foram resolvidos com sucesso. Entre os alunos franceses, a taxa de sucesso foi um pouco 

maior, chegando a 55,4%. Veja-se a tabela a seguir. 

Tabela 41: Comparação das técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t11 

França Brasil Técnica 
Mobilizada Iniciado (%) Sucesso (%) Iniciado (%) Sucesso (%) 

τDRE_τTTC 51,4 55,4 61,0 29,6 

τED_DRE_TTC ― ― 4,4 44,4 

τDRE_τCM 2,8 60,0 17,0 20,0 

τDRE 29,0 0,0 13,2 0,0 

Outras 16,8 0,0 4,4 0,0 

Podemos notar também que nove alunos (4,4% dos exercícios) brasileiros incluíram 

procedimentos para eliminar denominadores (ED) antes de aplicar a técnica mista τDRE_TTC 

(na resolução do exercício E8), dando origem à técnica mista τED_DRE_TTC.. Nenhum aluno 

francês fez uso de tal técnica para resolver este exercício.  
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Os dados apresentados na tabela 41 mostram ainda que alguns alunos das duas 

instituições resolveram exercícios iniciando por procedimentos que consistem em desenvolver 

ou reduzir expressões (τDRE) e concluindo-os por meio de procedimentos que se apoiam em 

cálculo mental (τCM). Além disso, pôde-se verificar também que um número significativo de 

exercícios foi abandonado pelos alunos das duas instituições após (ou durante) a mobilização 

da técnica para desenvolver ou reduzir expressões (τDRE). 

Comparando as técnicas mobilizadas pelos alunos das duas instituições para resolver 

os exercícios relativos ao subtipo de tarefa t2, os dados representados na tabela 42 mostram 

que a técnica τRTS foi a mais mobilizada pelos alunos da França e do Brasil, com 85,6% e 

73,3%, respectivamente. 

Tabela 42: Comparação das técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t2 

França Brasil Técnica 
Mobilizada Iniciado (%) Sucesso (%) Iniciado (%) Sucesso (%) 

τRTS 85,6 40,0 73,3 48,1 

τED_RTS ― ― 11,4 50,0 

τNTC 5,4 16,7 ― ― 

τCM 3,6 50,0 7,6 37,5 

Outras 5,4 0,0 7,6 0,0 

De forma semelhante ao que ocorreu com o exercício E8, pertencente ao subtipo de 

tarefa t11, houve (11,4%) alunos brasileiros que também incluíram procedimentos para 

eliminar denominadores (ED) na resolução do exercício E7, pertencente ao subtipo de tarefa 

t2, antes de aplicar a técnica τRTS. A inclusão deste procedimento deu origem a uma técnica 

mista que indicamos por τED_RTS. Também nesse caso, nenhum aluno francês fez uso de tal 

técnica para resolver este exercício.  

Por outro lado, seis exercícios foram resolvidos (com apenas um correto) por alunos 

franceses mobilizando a técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC). 

Nenhum aluno brasileiro fez uso de tal técnica para resolver qualquer exercício relativo a este 

subtipo de tarefa. Alguns exercícios foram resolvidos por alunos das duas instituições por 

meio de técnicas que se apoiam em cálculo mental (τCM). 

Comparando as técnicas mobilizadas pelos alunos das duas instituições para resolver 

os exercícios relativos a este subtipo de tarefa, temos a seguinte tabela. 
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Tabela 43: Comparação das técnicas identificadas na pesquisa relativas ao subtipo de tarefa t21 

França Brasil Técnica 
Mobilizada Iniciado (%) Sucesso (%) Iniciado (%) Sucesso (%) 

τDRE_τRTS 68,9 73,2 49,5 21,1 

τDRE_ETC_RTS 16,0 84,2 21,0 68,2 

τCM  5,8 100,0 5,7 83,3 

τDRE_τNTC 1,7 100,0 ― ― 

τFat 1,7 100,0 ― ― 

τDRE 4,2 0,0 18,1 0,0 

Outras 1,7 0,0 5,7 0,0 

A técnica τDRE_RTS, composta pelas técnicas que consistem em desenvolver ou reduzir 

expressões (τDRE) e reagrupar termos semelhantes (τRTS) para reduzir equações à forma 

simplificada (canônica), foi majoritariamente mobilizada pelos alunos das duas instituições, 

França (66,9%) e Brasil (49,5%).  

Podemos observar também que alguns alunos das duas instituições introduziram um 

procedimento que consiste em eliminar termos comuns (τETC) entre a aplicação das técnicas 

τDRE e τRT, dando origem a uma nova técnica mista que denominamos τDRE_ETC_RTS.  

Entre os alunos franceses, dois deles resolveram o exercício E11 por meio de 

mobilização de técnicas de fatoração (τFat) e outros dois, por meio de mobilização da técnica 

mista τDRE_τNTC (desenvolver ou reduzir expressões / neutralizar termos ou coeficientes). 

6.3.3.3 Análise comparativa dos erros cometidos 

A tabela 44 mostra as frequências e os tipos de erros identificados nos protocolos dos alunos 

das duas instituições quando da realização dos exercícios relativos à resolução de equações do 

1º grau com uma incógnita. Nesta tabela 44, podemos observar que os erros de cálculos 

algébricos foram bem representativos – França (93,7%) e Brasil (91,1%) –, comparados aos 

erros de cálculos numéricos, com apenas 6,3% (França) e 8,9% (Brasil). Comparando os erros 

algébricos com origem na mobilização de técnicas próprias (τTTC, τNTC e τRTS) de resolução de 

equações do 1º grau com uma incógnita, os erros dos alunos franceses contribuíram com 

29,3% contra 21,1% cometidos pelos alunos brasileiros. Por outro lado, os alunos brasileiros 

cometeram mais erros na mobilização de técnicas para desenvolver ou reduzir expressões 
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algébricas (τDRE), com 48,5%, contra 35,8% de erros dessa categoria cometidos pelos alunos 

franceses.  

Tabela 44: Comparação das principais categorias de erros encontrados na pesquisa 

França Brasil 
Tipo de erro 

Σ % Σ % 

τTTC 56 23,3 39 14,4 

τNTC 2 0,8 0 0 

τRTS 15 6,3 18 6,7 

τDRE 86 35,8 131 48,5 

Algébricos 

outros 66 27,5 58 21,5 

Calculo Numérico 15 6,3 24 8,9 

Σ 240 100,0 270 100,0 

Os outros erros algébricos – 27,5% (França) e 21,5% (Brasil) – são oriundos da falta 

de atenção ou de descuidos na realização de cálculos algébricos, como aqueles oriundos dos 

jogos de sinais negativos e positivos, bem como do uso de procedimentos não identificados, 

como aqueles realizados por meio de cálculos mentais. 

Mesmo tendo consciência de que esses erros interferem na qualidade da aplicação de 

uma técnica matematicamente válida para resolver equações do 1º grau, tais erros não foram 

considerados na classificação dada aos erros. Assim, na continuidade deste estudo, 

apresentaremos o estudo comparativo dos erros que nos pareceu mais interessante destacar, 

seja pelo fato de eles revelarem a falta de conhecimento das propriedades tecnológicas que 

asseguram a aplicação correta das técnicas aprendidas na escola, seja pela aplicação de 

técnicas auxiliares para desenvolver ou reduzir expressões, seja ainda pela qualidade da 

“técnica” aplicada que se apoia em propriedades matematicamente não válidas. 

A tabela 45, a seguir, mostra o quadro comparativo dos erros decorrentes da 

mobilização da técnica que consiste em transpor termos ou coeficientes (τTTC). Como 

podemos observar nessa tabela, entre os erros dessa categoria, dois deles se destacaram por 

coexistirem de maneira mais significativa nos dois países: transpor coeficientes, invertendo a 

posição dos termos na operação final, com 23,2% (França) e 43,6% (Brasil), e transpor 

coeficientes, mudando o sinal (do mesmo) na posição final, com 23,2% (França) e 15,4% 

(Brasil). 
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Tabela 45: Comparação dês erros de transposição de termos ou coeficientes  

Descrição F(%) B(%)  

Transpor coeficientes, invertendo a posição dos termos na operação final: 
caxcax /=→=  

23,2 43,6 

Transpor coeficientes, mudando o sinal do mesmo na posição final: 

a

c
xcax

−
=→=  

23,2 15,4 

Transpor coeficientes, mudando de operador multiplicativo para aditivo: 
acxcax −=→=  16,2 0,0 

Transposição do coeficiente, conservando a operação: acxcax =→=  3,6 5,1 

Transpor coeficientes, mudando de operador multiplicativo para aditivo: 
acxcax +=→=  0,0 2,6 

Transpor termos constantes, suprimindo o sinal negativo do termo 
incógnito não transposto: bcaxcaxb −=→=−  

17,9 7,7 

Transpor termos, confundindo o sinal do termo com o do operador: 
bcaxcaxb +=→=−  3,6 15,4 

Transpor termos constantes, conservando a operação: bcaxcbax ±=→=±  8,9 7,6 

Transpor termos, mudando a posição dos termos constantes na operação 
final: cbaxcbax −=→=+  

1,7 2,6 

Transpor termos constantes, mudando o operador (aditivo versus 

multiplicativo): 
c

b
xcbx =→=+  1,7 0,0 

Além dos dois tipos de erros, já comentados, há outros que também mereceram 

destaques na França: transpor coeficientes, mudando de operador multiplicativo para aditivo 

(16,2%); e transpor termos constantes, suprimindo o sinal negativo do termo incógnito não 

transposto (17,9). 

No Brasil, também mereceu ser destacado o erro que consiste em transpor termos, 

confundindo o sinal do termo com o do operador, com 15,4%. 

A tabela 46, a seguir, mostra o quadro comparativo dos erros decorrentes da 

mobilização da técnica que consiste em reagrupar termos semelhantes (τRTS). Com base nessa 

tabela, podemos observar que dois tipos de erros se destacaram, simultaneamente, nos dois 

países: reagrupar termos, suprimindo o sinal negativo do termo incógnito não transposto, 

com 26,7% (França) e 16,7% (Brasil), e reagrupar termos, conservando a operação (sinal) do 

termo incógnito transposto, com 20,0% (França) e 33,2% (Brasil). 
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Tabela 46: Comparação dos erros de reagrupamento de termos 

Descrição F(%) B(%)  

Reagrupar termos, suprimindo o sinal negativo do termo incógnito não 
transposto: bdcxaxdcxaxb −−=−→−=−  26,7 16,7 

Reagrupar termos, suprimindo o sinal negativo do termo constante não 
transposto: bdaxcxdcxaxb −=+→−=−  

13,3 0 

Reagrupar termos, conservando a operação (sinal) do termo incógnito 
transposto: axcxdbdcxaxb −=+→−=−  ou bdcxaxdcxbax +=+→+=−  20,0 33,2 

Reagrupar termos, conservando a operação (sinal) dos termos transpostos: 
bdcxaxdcxaxb +−=+−→−=− ou bdcxaxdcxbax −=+→+=−  0,0 44,5 

Reagrupar termos, conservando a operação (sinal) do termo constante 
transposto: bdcxaxcxdaxb +=+→−=+  ou bdcxaxdcxaxb +−=−−→−=−  

20,0 0 

Reagrupar termos, invertendo as posições dos termos transpostos: 
axcxdbdcxaxb −=−→−=−  6,7 0 

Reagrupar termos, invertendo a posição dos termos na operação final: 
dbcxaxcxdaxb −=+→−=+  13,3 0 

Reagrupar termos, trocando os sinais negativos por positivos: 
bdcxaxdcxbax +=+→−−=−−  0,0 5,6 

Além dos dois tipos de erros, já comentados, na França, também mereceram destaques 

os erros que consistem em: reagrupar termos, suprimindo o sinal negativo do termo constante 

não transposto (13,3%); reagrupar termos, conservando a operação (sinal) do termo 

constante transposto (20,0%); e reagrupamento de termos com inversão da posição dos 

termos na operação final (13,3%).  

No Brasil, também mereceu destaque o erro que consiste em reagrupar termos, 

conservando a operação (sinal) dos termos transpostos, com 15,4%. 

A tabela 47 a seguir mostra o quadro comparativo dos erros decorrentes da 

mobilização da técnica que consiste em desenvolver ou reduzir expressões (τDRE). Com base 

nessa tabela, podemos observar que, na França, os erros são mais diversificados. Já no Brasil, 

pudemos destacar dois tipos de erros: distribuir parcialmente o sinal negativo 

kbxkabaxk +−=+− )()( , com 26,7%; distribuir, multiplicando apenas os termos semelhantes 

bdacxdcxbax ±=±+
2))(( ), com 22,9%. 
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Tabela 47: Comparação dos erros de desenvolvimento ou redução de expressões 

Descrição F(%) B(%)  

Distribuição parcial do sinal negativo: kbxkabaxk +−=+− )()(  6,0 26,7 

Distribuição parcial do fator: bxkabaxk +=+ )()(  4,8 2,3 

Outros erros de desenvolvimento de expressões do tipo )( baxk +  3,6 0,0 

Confusão entre produto e soma de binômios: 
)()())(( dbxcadcxbax ±++=±+  1,2 7,6 

Adição algébrica dos termos incógnitos: bdbcxadxxcadcxbax −+−+=−+ )())((  3,6 6,2 

Multiplicar apenas os termos semelhantes: bdacxdcxbax ±=±+
2))((  6,0 22,9 

Outros erros de desenvolvimento de expressões do tipo ))(( dcba ±±  37,4 3,8 

Redução de binômios em monômios: xbabax )( ±=±  2,4 12,2 

Transformação de monômios em binômios: xaax +=  6,0 4,6 

Dificuldade com soma algébrica nula: xaxax =−  10,8 3,8 

Outros erros de soma algébrica do tipo bxax ±  18,2 9,9 

Porém, quando comparamos os erros de desenvolvimento de expressões dos tipos 

)( baxk +  e ))(( dcba ±± , verificamos que a diferença não é muito significativa, com 62,6% 

(França) e 69,5% (Brasil).  

Entre os demais erros de cálculo algébrico, ainda mereceu destaque, na França, o erro 

decorrente da dificuldade com soma algébrica nula ( xaxax =− ), com 10,8%, e, no Brasil, o 

erro que consiste em reduzir binômios em monômios ( xbabax )( ±=± ), com 12,2%.  

Conclusões. Os resultados deste estudo nos permitiram concluir que tanto os alunos 

franceses quanto os alunos brasileiros ainda apresentam dificuldades significativas para 

resolver equações de primeiro grau com uma incógnita. Estes resultados confirmam, como já 

dissemos anteriormente, aqueles indicados nas pesquisas de Pomerantsev e Korosteleva 

(2002), Biazi (2003), Valentino e Grando (2004) e Falcão (1996) de que alunos concluintes 

do Ensino Fundamental ou iniciantes no ensino médio ainda apresentam grandes dificuldades 

quando se deparam com questões algébricas, no caso específico, questões relativas à 

resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. 

Quando comparamos as praxeologias matemáticas pontuais, em termos de técnicas, 

dominantes na França e no Brasil, do ponto de vista do aluno, relativas à resolução de 

equações do 1º grau com uma incógnita, chegamos à conclusão de que elas se assemelham, 

conforme se pode observar no quadro abaixo. 
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Subtipos de tarefas França Brasil 

t1: resolver equações do tipo cbax =+  τTTC τTTC 

t11: resolver equações do tipo cxA =)(  τDRE_τTTC τDRE_τTTC 

t2: resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+  τRTS τRTS 

t21: resolver equações do tipo )()( xAxA 21 =  τDRE_RTS τDRE_RTS 

Quadro 12: Praxeologias pontuais na posição dos alunos franceses e brasileiros 

A técnica τTTC, que consiste em isolar a incógnita, transpondo termos ou coeficientes, 

se apoia nas propriedades aritméticas das operações inversas (θPOI), mas também pode ser 

justificada por meio das propriedades gerais da igualdade (θPGI) ou dos princípios das 

equivalências entre equações (θPEE), como uma eliminação de etapas realizada na aplicação 

da técnica τNTC (neutralizar termos ou coeficientes). Já a técnica τRTS, que consiste em 

reagrupar termos semelhantes, para reduzir equações do tipo 2211 bxabxa +=+  em equações 

do tipo cax = , se apoia nas propriedades gerais da igualdade (θPGI) ou nos princípios das 

equações equivalentes (θPEE).  

No entanto, tomando como referência os desempenhos dos alunos franceses e 

brasileiros, bem como os erros cometidos, chegamos à conclusão de que tanto os alunos 

franceses (iniciantes no ensino médio) quanto os alunos brasileiros (concluintes do Ensino 

Fundamental) parece que não têm ainda uma boa relação pessoal com esse objeto da álgebra 

que consiste em resolver equações do 1º grau com uma incógnita. Essa hipótese nos remete a 

uma outra hipótese de que a maneira como a resolução de equações do 1º grau é ensinada 

nas escolas brasileiras e francesas parece não conduzir o aluno a construir uma boa relação 

pessoal com esse objeto do saber algébrico. 

De fato, mostramos na análise do programa de ensino francês que, à exceção da 

técnica que consiste em testar a igualdade, o programa não faz referência às demais técnicas 

e tecnologias relativas à resolução de equações do 1º grau. Na análise de livros didáticos 

franceses, foi visto que a técnica τTTC, majoritariamente mobilizada pelos alunos franceses, é 

elaborada de forma mais ou menos justificada por meio das propriedades das operações 

inversas (θPOI), mas não é sistematizada. O mesmo ocorre com a técnica que consiste em 

reagrupar termos semelhantes (τRTS), que é sistematizada por meio de um exemplo, mas não 

justificada nos livros didáticos analisados. 
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No Brasil, mostramos também, a partir da análise dos PCN (1998), que este 

documento não faz referência às praxeologias matemáticas relativas à resolução de equações 

do 1º grau; limita-se a sugerir que se faça uso das propriedades gerais da igualdade para 

construir procedimentos de resolução de equações. Na análise de livros didáticos brasileiros, 

foi visto que a técnica τTTC, majoritariamente mobilizada pelos alunos brasileiros, é elaborada 

e sistematizada por meio de exemplos, de forma mais ou menos justificada, nas propriedades 

das operações inversas (θPOI). Contudo, o mesmo não ocorre com a técnica que consiste em 

reagrupar termos semelhantes (τRTS), que é mencionada em apenas uma coleção, no volume 

do 9º ano, mas não devidamente justificada. 



 

CONCLUSÕES E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

RETOMANDO AS QUESTÕES DE PESQUISA 

Esta tese fez parte do projeto de intercâmbios científicos existentes entre 

pesquisadores da então equipe Did@TIC32, do laboratório Leibniz, e pesquisadores da 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), em torno da problemática da modelização de conhecimentos algébricos 

e do uso de novas tecnologias. Dentro deste projeto, nosso principal objetivo foi caracterizar o 

estudo da resolução algébrica de equações do 1º grau com uma incógnita, nesses dois países. 

Este objetivo nos conduziu à nossa primeira questão de pesquisa: Como caracterizar o ensino 

de álgebra, de modo a compreender o ensino de resolução algébrica de equações do 1º grau 

com uma incógnita na França e no Brasil? 

A Teoria da Transposição Didática (CHEVALLARD, 1991) constituiu um aporte 

teórico necessário para fundamentar este estudo. De fato, Chevallard (Ibidem) ampliou a 

estrutura conceitual já existente na didática francesa para analisar fenômenos didáticos – que 

originalmente se apoiava no professor, no aluno e no saber –, ressaltando também o papel das 

instituições, isto é, nas relações que as instituições têm com os saberes escolares e nos papéis 

que elas desempenham no trabalho de transposição didática desses saberes. A tese de 

Chevallard (Ibidem)  é a de que a compreensão da aprendizagem do aluno está relacionada à 

compreensão das aprendizagens institucionais. Para ele, não se podem compreender os 

fracassos das aprendizagens pessoais (do aluno), em relação a um determinado objeto do 

saber, sem levar em consideração as relações institucionais de certas instituições com esse 

objeto e cujos alunos em fracasso são seus sujeitos. Esta tese nos remeteu à nossa segunda 

questão de pesquisa: Como caracterizar a transposição didática que se realiza sobre o ensino 

de resolução algébrica de equações do 1º grau na França e no Brasil? 

Para responder à segunda questão, ancoramo-nos na tese de Chevallard (1999) de que 

a Teoria Antropológica do Didático (TAD) permite reconstruir a transposição didática que se 

realiza sobre o ensino de determinado objeto do saber em determinada instituição e, 

consequentemente, do ensino da resolução algébrica de equações do 1º grau com uma 

incógnita. Para Chevallard (Ibidem), o saber matemático é algo que é transposto em 

instituições, e a TAD fornece um método de análise que permite não somente descrevê-lo, 
                                            
32 http://www-leibniz.imag.fr/Did@TIC/ 



 274 

mas também estudar as condições de sua existência em determinadas instituições, isto é, 

permite analisar as limitações ou potencialidades que se criam entre os objetos de saberes a 

ensinar nas diferentes instituições.  

Como já foi devidamente explorado no corpo deste trabalho, para descrever e estudar 

as condições de existência de determinado objeto do saber no interior de determinada 

instituição, Chevallard desenvolveu a noção de praxeologia ou organização praxeológica 

desenvolvida que se ancora nos conceitos de tipos de tarefas a realizar, de técnicas utilizadas 

para realizar os tipos de tarefas, de tecnologias que explicam ou justificam as técnicas e de 

teoria que fundamenta as tecnologias (propriedade matemática). Tendo estas duas teorias 

como aporte teórico, restava ainda uma terceira questão de pesquisa: A partir de quais 

instituições transpositivas de ensino é possível reconstruir as organizações matemáticas 

existentes, na França e no Brasil, em torno do ensino de resolução de equações do 1º grau? 

Nossa hipótese, apoiada na teoria da transposição didática, foi a de que podemos 

reconstruir as organizações matemáticas existentes nesses dois países, em torno do ensino de 

resolução algébrica de equações do 1º grau, por meio da análise de programas curriculares 

oficiais e parâmetros nacionais curriculares de ensino, bem como da análise de livros 

didáticos, que são instituições de transposição didática (externas) de saberes a ensinar, bem 

como da análise de estudos experimentais conduzidos junto aos alunos da instituição. 

PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA 

Os estudos teóricos e didáticos, realizados nos capítulos 2 e 3, visaram responder às 

nossas duas primeiras questões de pesquisa. Assim, inicialmente, realizamos estudos sobre a 

teoria antropológica do didático (CHEVALLARD, 1999), que nos forneceram os elementos 

teóricos e metodológicos necessários para estudar e caracterizar as maneiras como os ensinos 

da resolução de equações do 1º grau com uma incógnita se realizam na França e no Brasil. 

Mais precisamente, apoiamo-nos na noção de praxeologias matemáticas e didáticas que, 

segundo Chevallard, se constroem em termos de tipos de tarefas a realizar, de técnicas 

relativas à realização dos tipos de tarefas e de elementos teórico-tecnológicos (conceitos e 

propriedades) utilizados para justificar e explicar a existência de tais técnicas. 

Em seguida, partindo da tese de Chevallard (Ibidem) de que a TAD fornece os 

elementos necessários à caracterização do ensino de álgebra que se realiza no interior de 

determinada instituição de ensino, nós realizamos estudos teóricos e didáticos sobre o ensino 
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de resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, as quais nos permitiram “modelizar”, 

a priori, as praxeologias matemáticas pontuais existentes em torno desse objeto de 

conhecimento. 

Essas praxeologias matemáticas, modelizadas a priori, nos forneceram os critérios e as 

categorias que utilizamos para responder à nossa 3ª questão de pesquisa e, consequentemente, 

atingir nosso principal objetivo, que é o de caracterizar o ensino de resolução de equações do 

1º grau com uma incógnita, por meio da análise do programa francês de ensino, dos 

parâmetros nacionais curriculares, de livros didáticos e de estudos experimentais conduzidos 

junto aos alunos dos dois países. 

Sobre a caracterização do ensino de equações do 1º grau, na França e no Brasil, 

partimos da hipótese de que tal caracterização é possível de se realizar por meio da análise das 

organizações matemáticas e didáticas existentes nos programas e parâmetros oficiais de 

ensino e em livros didáticos, bem como da análise de estudos experimentais conduzidos junto 

aos alunos dessa instituição. 

Os estudos desses documentos oficiais de ensino e de livros didáticos foram realizados 

visando caracterizar as relações institucionais, da França e do Brasil, com o ensino de 

equações do 1º grau com uma incógnita. Para tanto, procuramos, inicialmente, identificar os 

objetivos gerais para o ensino de matemática e as organizações curriculares propostas, nos 

dois países, para o ensino de conteúdos de matemática. Posteriormente, procuramos 

identificar e caracterizar a maneira como o ensino de álgebra é proposto em cada país e, em 

particular, determinar e caracterizar as praxeologias matemáticas e didáticas existentes em 

torno da resolução de equações do 1º grau com uma incógnita. Já os estudos experimentais 

foram realizados com o objetivo de caracterizar as relações pessoais de alunos franceses e 

brasileiros com a resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, determinando as 

praxeologias matemáticas existentes, nesses dois países, do ponto de vista do aluno. 

Com já dissemos anteriormente, para analisar e caracterizar as praxeologias 

matemáticas existentes, nos dois países, em torno da resolução de equações do 1º grau com 

uma incógnita, tomamos como categoria de análise a modelização realizada a priori sobre as 

técnicas e as tecnologias possíveis de serem mobilizadas quando da realização dos diferentes 

subtipos de tarefas relativos a esse objeto de ensino. 

No que concerne às relações institucionais, os resultados obtidos a partir das análises 

dos documentos oficiais e de livros didáticos indicam que, tanto na França quanto no Brasil, o 

ensino de álgebra não é destacado como um domínio próprio do conhecimento matemático. 

Na França, o ensino de conteúdos algébricos é contemplado nos domínios dos números e 
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cálculos, bem como na organização e gestão de dados – funções, com o objetivo de iniciar os 

alunos no cálculo literal (prioridades operacionais, desenvolvimento e redução, equações e 

resolução), que deve ser conduzido de maneira progressiva a partir de situações que dêem 

sentido a esse tipo de cálculo. Já no Brasil, o ensino de álgebra é essencialmente tratado no 

domínio dos números e operações, com o objetivo de levar o aluno a reconhecer as diferentes 

funções da Álgebra (aritmética generalizada, funcional, equações e estrutural).  

No caso do ensino de equações do 1º grau com uma incógnita, os resultados mostram 

que, tanto na França quanto no Brasil, ele é, implicitamente, justificado como uma ferramenta 

para resolver problemas de contextos sociais e de outros domínios da matemática. De forma 

geral, nos dois países, a noção de equação é definida como igualdades que contêm letras 

representando números desconhecidos, denominados incógnitas, isto é, igualdades entre 

expressões literais (algébricas). Nesse sentido, resolver uma equação consiste em determinar o 

valor da letra (incógnita) que verifica a igualdade.  

Ainda sobre o ensino de equações do 1º grau, os resultados mostram que tanto o 

programa francês de ensino quanto os parâmetros nacionais curriculares não fornecem 

elementos que favoreçam a caracterização das praxeologias matemáticas existentes, nesses 

dois países, em torno da resolução de equações do 1º grau. Esta caracterização só pôde ser 

realizada, de maneira mais ou menos precisa, por meio das análises dos livros didáticos, cujos 

resultados revelaram que o ensino de equações do 1º grau com uma incógnita, tanto na França 

quanto no Brasil, é organizado em torno da resolução de equações que contemplam os quatro 

subtipos de tarefas (t1, t11, t2 e t21) caracterizados na modelização a priori, com ênfase na 

elaboração e oficialização de técnicas para realizar os subtipos de tarefas t1 (resolver equações 

do tipo cbax =+ ) e t2 (resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+ ).  

Embora as coleções analisadas nos dois países elaborem, praticamente, as mesmas 

técnicas (τTI, τTTC, τNTC, τRTS, τDRE_TTC, τDRE_NTC, τDRE_RTS…) para realizar os subtipos de 

tarefas relativos à resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, os resultados deste 

estudo mostram que, na França, privilegiam-se as técnicas que consistem em neutralizar 

termos ou coeficientes (τNTC), efetuando a mesma operação em ambos os lados da igualdade, 

para realizar os subtipos de tarefas t1 e t2. No Brasil, privilegiam-se a técnica que consiste em 

transpor termos ou coeficientes (τTTC), para realizar o subtipo de tarefa t1, e a técnica que 

consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC), para realizar o subtipo de tarefa t2. 

No caso da realização dos subtipos de tarefas t11 (resolver equações do tipo cxA =)( ) 

e t21 (resolver equações do tipo )()( xAxA 21 = ), tanto na França quanto no Brasil, os livros 
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didáticos não realizam um verdadeiro trabalho de elaboração de técnicas para realizar tais 

subtipos de tarefas. De forma geral, em um ou outro caso, os livros didáticos brasileiros e 

franceses analisados se limitam a oficializar, por meio de exemplos, as técnicas mistas 

(τDRE_TTC, τDRE_NTC, τDRE_RTS…) que consistem em, inicialmente, desenvolver ou reduzir 

expressões (τDRE) para reduzir tais equações às formas cbax =+  e 2211 bxabxa +=+ , 

respectivamente. 

No que concerne à exploração dos subtipos de tarefas e de elaboração de técnicas, o 

trabalho realizado nos livros didáticos dos dois países nem sempre é feito de forma a 

esclarecer as diferenças existentes entre os subtipos de tarefas explorados, bem como sobre os 

limites ou potencialidades das técnicas elaboradas e/ou sistematizadas. Essa falta de clareza 

faz com que a transição de uma técnica que se apoia em propriedades aritméticas para outra 

que se apoia em propriedades algébricas não seja percebida conscientemente pelo aluno, isto 

é, não se realiza de forma explícita a passagem da aritmética à álgebra. 

No que concerne às relações pessoais de alunos franceses e brasileiros com a 

resolução de equações do 1o grau com uma incógnita, os resultados do estudo experimental, 

realizado com 62 alunos franceses e 55 alunos brasileiros, mostram que os alunos dos dois 

países ainda apresentam muitas dificuldades para resolver equações do 1º grau, mesmo após 

terem passado dois anos de estudo deste conceito. Estes resultados confirmam aqueles obtidos 

nas pesquisas realizadas por diversos pesquisadores33 sobre dificuldades relativas à álgebra 

escolar. 

Quando comparamos os desempenhos dos alunos por subtipo de tarefa, os resultados 

mostram que tanto os alunos franceses quanto os brasileiros se saíram melhor na realização do 

subtipo de tarefa t1, que consiste em resolver equações do tipo cbax =+ . Além disso, 

mesmo nesse caso, a taxa de resoluções bem sucedidas diminui significativamente quando são 

manipuladas variáveis tais como o universo numérico (inteiro ou racional), ao qual pertence a 

raiz da equação, e a forma não convencional de escrever a equação. Nesse sentido, faz-se 

necessária a realização de pesquisas que façam uso de metodologias que aprofundem as 

investigações relativas às dificuldades dos alunos referentes aos diferentes subtipos de tarefas 

e a outras variáveis de contextos, tais como o universo numérico e a forma escrita das 

equações.  

No que concerne às praxeologias de alunos franceses e brasileiros com a resolução de 

equações do 1º grau, este estudo nos permitiu identificar diferentes praxeologias pontuais, em 

                                            
33 Pomerantsev e Korosteleva (2002), Biazi (2003), Valentino e Grando (2004) e Falcão (1996) 



 278 

termos de subtipos de tarefas e de técnicas mobilizadas, o que compreende o bloco saber-

fazer. Porém, o instrumento (teste) utilizado não nos permitiu identificar com precisão as 

tecnologias (propriedades matemáticas) que justificavam a mobilização de tais técnicas.  

Ao compararmos as técnicas mobilizadas pelos alunos dos dois países para resolver os 

diferentes subtipos de tarefas, os resultados mostram que, tanto na França quanto no Brasil, a 

maioria absoluta dos alunos mobilizou a técnica que consiste em transpor termos ou 

coeficientes (τTTC), para realizar o subtipo de tarefa t1 (resolver equações do tipo cbax =+ ), 

e a técnica que consiste em reagrupar termos semelhantes (τRTS), para realizar os exercícios 

relativos ao subtipo de tarefa t2 (resolver equações do tipo 2211 bxabxa +=+ ). No caso dos 

subtipos de tarefa t11 e t21, os alunos dos dois países tenderam a desenvolver ou reduzir 

expressões (τDRE), antes de fazer uso das técnicas τTTC e τRTS, respectivamente. Ou seja, 

mobilizaram, respectivamente, as técnicas mistas τDRE_TTC e τDRE_RTS. 

No que concerne à conformidade existente entre as relações pessoais dos alunos de 

cada país com as respectivas relações institucionais, em termos de técnicas relativas à 

resolução de equações do 1º grau com uma incógnita, este estudo nos permitiu concluir que, 

tanto na França quanto no Brasil, não há uma boa conformidade. De fato, na França, embora 

os livros didáticos elaborem as técnicas que consistem em transpor termos ou coeficientes 

(τTTC) e reagrupar termos semelhantes (τRTS), a técnica que consiste em neutralizar termos ou 

coeficientes (τNTC) foi aquela cuja elaboração e sistematização, ancorada em elementos 

tecnológicos, mereceu maior destaque, nas duas coleções analisadas, para realizar os subtipos 

de tarefa t1 e t2. No Brasil, os livros didáticos dão ênfase à elaboração e sistematização da 

técnica que consiste em neutralizar termos ou coeficientes (τNTC) para realizar o subtipo de 

tarefa t2. 

Além disso, a partir dos desempenhos alcançados pelos alunos das duas instituições e 

dos erros identificados, os resultados apresentados neste estudo mostram que um número 

significativo de alunos franceses e brasileiros ainda não domina as técnicas de resolução de 

equações do 1º grau, ou seja, não têm uma boa relação pessoal com esse objeto da álgebra. 

Isso nos remete à hipótese de que a maneira como a resolução de equações do 1º grau é 

ensinada parece não permitir aos alunos franceses e brasileiros construírem uma boa relação 

pessoal com esse saber algébrico. 

De fato, além dos erros de cálculos numéricos e de cálculos algébricos, amplamente 

explicitados na análise de cada tipo de tarefa, e que certamente têm um peso importante no 

desempenho do aluno, este estudo nos permitiu identificar um número significativo de erros 
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ligados à aplicação das técnicas τTTC e τRTS, majoritariamente mobilizadas pelos alunos neste 

experimento, a saber: 

• Erros de transposição de coeficientes em equações do tipo cax = .  

• Erros de transposição de termos constantes em equações do tipo cbax =+ .  

• Erros de reagrupamento de termos semelhantes em equações do tipo 

2211 bxabxa +=+ . 

Acreditamos que estes erros, da forma persistente como ocorreram, não somente 

revelam a falta de domínio das técnicas, mas também a falta de conhecimento das 

praxeologias no seu todo. Ou seja, mais do que a falta de domínio da técnica, estes erros 

revelam principalmente a falta de domínio dos elementos tecnológicos que explicam e 

validam tais técnicas. De fato, os resultados apontados nas análises dos programas de ensino e 

de livros didáticos dos dois países mostram que as praxeologias matemáticas existentes, 

nesses países, em torno da resolução de equações do 1º grau, não são adequadamente 

constituídas. Por exemplo, no caso das técnicas, os resultados mostram que o trabalho de 

elaboração e sistematização das técnicas nem sempre faz alusão explícita aos subtipos de 

tarefas que elas permitem realizar de forma eficiente, bem como das tecnologias que explicam 

e justificam tais técnicas. Estes resultados nos levaram a concluir que é necessário que as 

instituições de ensino construam organizações matemáticas, em termos de técnicas e 

tecnologias, que permitam ao aluno realizar, de maneira adequada, os diferentes subtipos de 

tarefas relativos aos objetos de ensino da matemática, no caso específico, da resolução de 

equações do 1º grau com uma incógnita. 

PERSPECTIVAS DE PESQUISAS 

Neste estudo, levantamos hipóteses de que alguns dos erros cometidos pelos alunos 

franceses e brasileiros, ao resolverem equações do 1º grau com uma incógnita, podem ter 

origem na transposição didática realizada nesses dois países. Em nossas conclusões, 

apontamos que as praxeologias matemáticas existentes nesses dois países, em termos de 

técnicas e tecnologias, não permitem aos alunos dessas duas instituições ter uma “boa” 

relação matemática com esse objeto do saber matemático. 

Contudo, acreditamos que precisamos de estudos que façam uso de instrumentos e 

metodologias mais adequados para indicar com maior precisão quais as origens dos diferentes 
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tipos de erros que são apresentados pelos alunos ao resolverem algebricamente equações do 1º 

grau com uma incógnita, tanto no que concerne aos erros relacionados à estrutura das 

equações (subtipos de tarefas e outras variáveis de contextos) quanto aos erros de 

desenvolvimento ou redução de expressões algébricas (manipulação simbólica) que compõem 

a estrutura das equações.  
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APÊNDICE 

Propriedades dos reais: 

1. Propriedades comutativas: se a  e b  são números reais quaisquer, então 

abba +=+  e cbba ⋅=⋅ . Estas propriedades nos garantem que a ordem das 

parcelas não altera a soma, assim como a ordem dos fatores não altera o produto.  

2. Propriedades associativas: se a , b  e c  são números reais quaisquer, então 

)()( cbacba ++=++  e )()( cbacba ⋅⋅=⋅⋅ . Estas propriedades nos garantem que 

podemos somar ou multiplicar três ou mais números associando-os dois a dois, na 

ordem que nos melhor convier.  

3. Propriedades dos elementos neutros: se a  é um número real qualquer, então 

aa =+0  e aa =⋅1 . Estas propriedades nos dizem que o número 0 (zero) é o 

elemento neutro da adição, enquanto o número 1 (um) é o elemento neutro da 

multiplicação.  

4. Propriedade do inverso aditivo: se a  é um número real qualquer, então existe um 

número real, denotado por a− , tal que 0=−+ )( aa .  

5. Propriedade do inverso multiplicativo: se a  é um número real qualquer, diferente 

de zero, então existe um número real, denotado por 1−
a  ou 

a

1
, tal que 

1
11

=⋅=⋅
−

a
aaa .  

Estas duas últimas propriedades nos permitem construir os conceitos de diferença 

(subtração) e quociente (divisão) entre dois números. Veja: 

1. O conceito de diferença entre dois números a  e b  é definido como a soma de a  

com o inverso aditivo de b , e denotado por ba − . Assim, . 

2. O conceito de divisão entre dois números a  e b , com 0≠b , é definido como o 

produto de a  pelo inverso multiplicativo de b , denotado por ba ÷  ou 
b

a
. Assim, 

1−
⋅=÷= baba

b

a
. 
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As propriedades dos inversos multiplicativos e aditivos, enunciadas acima, nos 

permitem ainda elaborar as propriedades das operações inversas (leis da transposição de 

termos), que são usadas na resolução de equações. 

• Se a , b  e c  são números reais tais que cba =+ , então cba −= . 

De bcabcbbabcbbacba −=⇒−=−+⇒−=−+⇒=+ )()( . 

• Se a , b  e c  são números reais tais que cba =⋅ , então bca ÷= . 

De bcabcabcbbabcbbacba ÷=⇒⋅=⇒⋅=⋅⋅⇒⋅=⋅⋅⇒=⋅
−−−−− 11111 )()( .  

7. Propriedades gerais da igualdade (Lei do cancelamento) 

• Se caba +=+ , então cb = . 

• Se caba ⋅=⋅ , com 0≠a , então cb = . 

E estas duas últimas propriedades acima, também, são usadas na elaboração de 

técnicas para resolver equações do 1º grau.  

 


