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Resumo. Conhecer as características dos conhecimentos dos estudantes, com relação aos
conteúdos,ecomooprocessodeaprendizagemdosmesmostranscorreapriori,permiteao
professorintervirdeformamaiseficientenoprocessodeensinoeaprendizagem,mediandoa
construção e o desenvolvimento de competências, habilidades e conteúdos estudados. Este
trabalhoapresentaosresultadosdomapeamentodascompetênciasehabilidadesalgébricas,
que os estudantes do 2º ano do Ensino Médio apresentam com relação ao conteúdo de
equações,de1ºe2ºgraus,quesãodesenvolvidasnassériesfinaisdoEnsinoFundamental.A
experiênciafoidesenvolvidaemumaescoladaredepública,noestadodoRioGrandedoSul,
Brasil. ImplementouͲse uma abordagem com o uso de testes adaptativos com o sistema
SCOMAX.
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Introdução
AÁlgebraseconstituiuaolongodotempocomoalinguagemdaMatemática,eseporumlado,
passouaserumtemaconsideradocomorequisitobásiconaformaçãodeumestudanteecidadão,
por outro, tornouͲse, aomesmo tempo, um meio de exclusão social, devido às dificuldades que
muitosestudantestêmemtrabalhar,principalmente,comosimbolismoalgébrico.
A Álgebra atualmente tem como característica, possuir como seu foco o estudo de relações
matemáticasabstratas,incluindofórmulas,equaçõeseinequações,estudandotambém,conjuntos
numéricos e não numéricos, além da resolução de problemas com as operações presentes em
diferentesambientes.
Lins e Gimenez (1997) entendem que a atividade algébrica se caracteriza pela resolução de
problemasdeÁlgebra,independentedeseremcontextualizadosounão.Consideramtambémque
todaatividadealgébricapossuiquatrocaracterísticas:conteúdos,notação,açãodopensamentoe
campoconceitual.Paraessesautoresaatividadealgébricaresultadaaçãodopensamentoformal,
assimopensamentoformaléalgébrico.
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ParaKaput(1999)avisãotradicionaldaÁlgebraestárelacionadacomaaprendizagemderegras
para a manipulação de símbolos, geralmente letras, simplificação de expressões algébricas e
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resoluçãodeequações.Comoconseqüência,aálgebraescolartemservidoparaensinar,apenas,
umconjuntodeprocedimentosque,paraosalunos,nãotêmrelaçãocomoutrosconhecimentos
matemáticosenemcomomundoreal.Alémdisso,naopiniãodaqueleautoraÁlgebradedicaͲsea
capacitar os estudantes para produzir seqüências de símbolos corretas e não se preocupa na
compreensão dos conceitos e do raciocínio matemático. O raciocínio algébrico e o uso de
representações algébricas como gráficos, tabelas e fórmulas são ferramentas intelectuais
poderosas e, ainda segundo Kaput, é lamentável que os estudantes muitas vezes se afastem da
Matemática por não compreenderem o significado dos conteúdos estudados, deixando de
desenvolveremcompetênciasehabilidadesligadasaosimbolismoalgébrico.Logo,paraoautor,a
grande questão que se coloca para os professores e pesquisadores em Educação Matemática, é
como fazer a álgebra acessível a todos os alunos, dando ênfase a uma aprendizagem com
compreensão,quenãoselimiteàmeramanipulaçãoerepetiçãodeprocedimentossemsentido.
Diantedessequadro,percebeͲsequeoestudodaÁlgebra,suacompreensãoedesenvolvimento
doprocessodeensinoeaprendizagem,vêmocupandoespaçohámuitotemponaspesquisasem
Educação Matemática, o que se justifica, uma vez que, os processos de intervenção e mudança
são obviamente muito mais eficientes quando se compreende o conceito e processo envolvido,
emparticular,quandoestudaͲseÁlgebra,vistoqueamesmaécaracterizadacomoumaáreacom
assuntoseaspectosespecíficos,quepossuemumalinguagemeummodoprópriodepensar.
Neste trabalho apresentamͲse os resultados do mapeamento das competências e habilidades
algébricas,queosestudantes,do2ºanodoEnsinoMédiopesquisadosapresentamcomrelação
ao conteúdo de equações, de 1º e 2º graus, que são desenvolvidas nas séries finais do Ensino
Fundamental.

Opensamentoalgébrico
O pensamento algébrico tem sido um conceito controverso, embora seja abordado por muitos
autores,oquelevaLinseGimenez(1997)aafirmaremque,nãoexisteumconsensosobreoqueé
pensaralgebricamente.Porém,oestudodasidéiasfundamentaisdaÁlgebraeodesenvolvimento
do pensamento matemático são dois componentes do pensamento algébrico que têm sido
discutidospormuitos(Driscoll,1999;NCTM,1989,2000).
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Entretanto existe convergência entre os pesquisadores/educadores matemáticos, no sentido de
que,opensamentoalgébricoconsisteemumconjuntodehabilidadescognitivasquecontemplam
a representação, a resolução de problemas, o uso das operações e análises matemáticas de
situaçõestendoasidéiaseconceitosalgébricoscomoseureferencial.
O desenvolvimento do pensamento algébrico está ligado ao desenvolvimento do pensamento
matemático que consiste em hábitos analíticos que capacitam a representação, o raciocínio e a
resolução de problemas, bem como, a aprendizagem das idéias fundamentais da Álgebra, que
contempla o domínio de conteúdos que devem levar ao desenvolvimento do pensamento
matemático.
ParaGodinoeFont(2003),oprofessordevetercompreensãodaimportânciaqueaÁlgebraeo
pensamento algébrico têm no estudo da Matemática, afirmando que: o raciocínio algébrico
implicaemrepresentar,generalizareformalizarpadrõeseregularidadesemqualqueraspectoda
Matemática.Eàmedidaquesedesenvolveesseraciocínio,sevaievoluindonousodalinguageme
seusimbolismo,necessárioparaapoiarecomunicaropensamentoalgébrico,especialmentenas
equações,nasvariáveisenasfunções.EssetipodepensamentoestánocoraçãodaMatemática
concebida como a ciência dos padrões e da ordem, já que é difícil encontrar em outra área da
Matemática em que formalizar e generalizar não seja um aspecto central. Em conseqüência, os
professores em formação têm que construir essa visão do papel das idéias algébricas nas
atividades matemáticas, e sobre como desenvolver o pensamento algébrico durante todos os
níveisdeensino.

OsoftwareSCOMAX
Na pesquisa realizada com o conteúdo de equações de 1º e 2º graus, foi utilizado o software
SCOMAX, desenvolvido a partir de um convênio entre o grupo de Tecnologias Educativas da
Universidade de La Laguna, em Tenerife, na Espanha e o grupo de Estudos Curriculares de
EducaçãoMatemáticadaUniversidadeLuteranadoBrasil,ULBRA,emCanoas,Brasil.
O SCOMAX é um sistema de inteligência artificial, implementado em Java, que demonstra os
resultados de um teste adaptativo individualizado, de cada nodo (conceito), de um mapa
conceitual geral. Esse sistema informático faz a ligação do mapa conceitual ao teste adaptativo,
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gerando o mapa individualizado dos conhecimentos prévios dos alunos investigados. O sistema
utiliza probabilidade, utilizando Redes Bayesianas, para o teste adaptativo, conectando os
conceitos com as perguntas e interligadoͲos através de um mapa conceitual, desenvolvido no
softwareCompendium.
O professor desenvolve o mapa conceitual de acordo com a seqüência dos conteúdos
desenvolvidosnaescola,depoisorganizaͲointerligandoosconceitos,começandopelosconceitos
prévios, avançando para os conceitos intermediários até atingir os conceitos objetivos, gerando
assimografoqueligaosconceitosaotesteadaptativo.OSCOMAX,apartirdosresultadosobtidos
pelosalunos,geraosmapasindividualizadoscomodesempenhodosestudantes(Morenoetall,
2007).

Aexperiência
Buscandodeterminarascaracterísticasdopensamentoalgébrico,comoconteúdodeequaçõesde
1ºe2ºgraus,apresentadoporalunosconcluintesdoEnsinoFundamental,implementouͲseuma
experiência, utilizando o sistema SCOMAX, em alunos do Ensino Médio, uma vez que, a
compreensão dos processos é fundamental para a melhoria das práticas de ensino e
aprendizagem.
UtilizouͲseumenfoquequalitativo,deacordocomTaylor&Bogdan(1984citadoemSantosFilho,
2002),segundoosquais,apesquisaqualitativarejeitaapossibilidadededescobertadeleissociais
eestámaispreocupadacomacompreensãoouinterpretaçãodofenômenosocial.Oobjetivofoi
identificaremapearascompetênciasehabilidadesalgébricasdosalunos,caracterizandoonível
depensamentoalgébrico,semoobjetivodeumaamplageneralização.
Estainvestigaçãofoiestruturadacomoumestudodecaso.Sendoosestudosdecasoummodode
estruturarumainvestigaçãoquevisaàcompreensãodefenômenosquenãosepodemisolardo
contexto e são “particularmente úteis onde alguém precisa compreender algum problema ou
situaçãoparticularcomprofundidade”(Patton,1987).
Oexperimentofoidesenvolvidocomarealizaçãodeumtesteadaptativo,nosistemaSCOMAX,em
12alunosdoEnsinoMédiodeumaescolapública,nacidadedeOsório,RioGrandedoSul,Brasil,
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noanode2007.Aidademédiadosalunoserade16anos,eestavamno10ºanodeescolarização,
cursandoosegundoanodoEnsinoMédio.

Resultados
Apartirdosdadosobtidos,foipossívelidentificarerroscomoosdescritospor(Socas,Machado,
Palarea&Hernández,1996).Porexemplo,aoresolveraquestãopropostanafigura1:



Figura1:Questãodotestecomequaçõesdo1ºgrau


Na resolução desta questão 4 alunos resolveram essa expressão algébrica, assumindo que se x 
tiverumvaloriguala2,arespostacorretaé36.Oqueindicaqueosestudantesnãotêmclareza
dosignificadoe,também,nãoentendemanaturezadosímbolo,tendomuitasvezesaconcepção
típicadequeaÁlgebradizrespeitoàassociaçãodetermos,edequecadatermotemumlugar.
Esse tipo de erro segundo Socas et al. (1996) e Kieran (1992) podem ter suas raízes na
interpretaçãodaÁlgebracomoaaritméticageneralizada,assumindoͲseousodeletrasemvezde
númerosnaescritadeexpressõesgerais,querepresentame/oudescrevemregrasaritméticas,o
quelevaosestudantesacometeremerros,nosquaisascompreensõesdaaritméticaedaálgebra
seconfundem.
Outroerroencontradocomfreqüênciaestárelacionado,comomostradonafigura2,comatroca
de membros, também identificado por Socas et al. (1996), Kieran (1992) e Hall(2002) onde as
evidências sugerem que muitos alunos que usam a transposição não estão operando com as
equações,comoobjetosmatemáticomas,simplesmente,aplicandocegamentearegraque“muda
demembro–mudadesinal”,conformefigura2.
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Figura2:Registrosdosalunosdurantearesoluçãodeexpressõeseequações


No que se refere à resolução de problemas, o desempenho apresentado pelos estudantes que
realizaramoteste,podeserclassificadocomosatisfatório,pois8estudantesobtiveramumbom
desempenho, atingindo acima do mínimo requerido. No entanto, é importante observar que
mesmo os alunos que resolveram problemas, como o apresentado na figura 3, utilizando uma
notação algébrica adequada, encontraram a solução sem utilizarem uma resolução algébrica,
caracterizandoumpensamentomatemáticoaritmético,baseadonaestratégiadetentativaeerro,
conformeexemplodafigura4.




Figura3:Questãodotestedeproblemas




Figura4:Registrodosalunosnaresoluçãodoproblema
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Conclusões
Osresultadosevidenciamqueosestudantespesquisadosutilizam,naresoluçãodasequaçõesde
1º e 2º graus, o seu aprendizado de aritmética. Além disso, parece que os estudantes não
percebemasdiferençasentreaAritméticaeaÁlgebra,poisoserrosqueforamidentificadostêm
sua raiz no uso de procedimentos aritméticos, que são generalizados e adaptados pelos
estudantesnoestudodaÁlgebra.
Outracaracterísticaimportanteestárelacionadacomacapacidadedosestudantesderesolverem
problemas,queenvolvemmodelagensalgébricas,queéumadascompetênciasessenciaisquese
espera que um estudante desenvolva ao longo dos anos de escolarização. Aqui novamente se
evidencia a forte influência da Aritmética, pois os estudantes, muitas vezes, no lugar de
procederem a uma representação algébrica e posterior solução, para depois, determinarem os
valoresouasrelaçõesqueestavamsendosolicitadas,recorreramasoluçõesaritméticas.Essefato
podetersuasraízesnousodeproblemasartificiais,quesãousualmenteapresentadosaosalunos
(Filloy e Sutherland, 1996). Assim o conhecimento adquirido na escola é visto pelos estudantes
comoumconteúdoteórico,semconexãocomarealidade,ficandorestritoaoambientedasalade
aula.
Diante dessa situação, ganha importância o período escolar conhecido como préͲálgebra, que
conforme Kieran e Chalouh (1993) constituiͲse em um momento crucial no processo de
aprendizagemdaMatemática,poiséquandoocorreatransiçãodaaritméticaparaaálgebra.
Osresultadosdoexperimentotambémdemonstram,queessesalunostêmoseuaprendizadoda
Álgebra baseado na aprendizagem de técnicas de manipulação. Embora o conhecimento e o
domínio de técnicas seja importante dentro do estudo da Álgebra, é importante também, um
entendimento fundamentado dos conceitos e o posterior uso desses na resolução de situações
problema.
Diante desse quadro, podemos concluir que esses estudantes não atingiram um nível de
pensamento algébrico pleno, pois diante das estratégias utilizadas e dos erros cometidos,
consideramos que eles apresentam características de transição entre a Aritmética e a Álgebra,
poisnocurrículoescolarbrasileiroaAritméticaéensinadaantesdaÁlgebra,issoporqueembora
esses estudantes demonstrem conhecer e manipular representações algébricas, ainda utilizam
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abordagens aritméticas para resolver problemas, além de evidenciarem o uso de concepções
aritméticasemcontextosondeseesperaabordagensalgébricas.
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