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PRODUTO DA DISSERTAÇÃO 
 
 
 

Com a finalidade de contribuir com o ensino e aprendizagem do ensino da 

Álgebra, aplicou-se uma sequência didática em alunos do 7º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública da zona leste de São Paulo. A sequência 

didática, os resultados apresentados e analisados é um produto de uma 

dissertação de mestrado de cunho qualitativo que adotou a metodologia de 

pesquisa denominada Engenharia Didática, proposta por Michèle Artigue (1995), 

e o referencial teórico a Teoria dos Registros de Representação Semiótica, de 

Raymond Duval. 

O objetivo foi investigar como as relações funcionais em diferentes 

representações podem contribuir para a introdução ao pensamento e linguagem 

da Álgebra. 

O produto que segue foi composto de 7 questões adaptadas do projeto 

Early Álgebra, que tem como objetivo, desenvolver em crianças a capacidade de 

fazer generalizações usando representações algébricas. 

As atividades foram realizadas em duplas e em  4 sessões de 60 minutos cada . 

Mediante a aplicação da sequência, os resultados apresentados e analisados, 

verificou-se que apesar de equívocos inerentes à iniciação algébrica, a maioria 

dos alunos conseguiu pensar genericamente e escrever simbolicamente uma 

expressão envolvendo duas grandezas. Sendo assim, espera-se que o presente 

trabalho possa servir de subsídios aos professores e pesquisadores. 
 

Apresento abaixo um quadro-resumo das atividades realizadas em cada 

sessão e em seguida, o respectivo objetivo geral de cada uma.  
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Sessão Atividades 

1 As quantias de Mário e Beto – Atividade 1 

Comparando alturas – Atividade 2 

2 Comparando medidas desconhecidas – Atividade 3 

Quem ganha mais? – Atividade 4 

3 Pagamento por hora de trabalho – Atividade 5 

Comparando pagamentos – Atividade 6 

4 Quanto tem no cofrinho? – Atividade 7 

 

O objetivo geral da sequência didática é explorar a ideia de variação entre 

grandezas e as representações nos registros: da língua natural, numérico, de 

tabela e algébrico. 

A Atividade 1 é uma situação que envolve quantias desconhecidas de dois 

amigos. Desse modo, pretende-se que os alunos percebam que existem várias 

respostas para a mesma situação e que podem ser expressas em diferentes 

formas de representação: no registro da língua natural, no registro de tabela e no 

registro algébrico. 
 

Na Atividade 2, utiliza-se o registro figural como apelo visual a fim de 

explorar um pouco mais a representação algébrica na comparação de três 

comprimentos desconhecidos. 
 

Após contato com a linguagem algébrica na Atividade 3, é explorada uma 

relação entre duas medidas desconhecidas, cujo objetivo é analisar 

concomitantemente a representação algébrica, o registro da língua natural e as 

argumentações dos alunos referentes às afirmações feitas. 
 

Por meio de uma situação de proporcionalidade, o objetivo da Atividade 4 

é apresentar o gráfico cartesiano como mais uma forma de representar uma 

relação entre duas grandezas e explorar o raciocínio de proporcionalidade 
 

Após a exploração de diversos registros de representação, a Atividade 5 

explora todas as representações anteriores, o registro da língua natural, o 

tabular, o gráfico e o algébrico; portanto, visa-se, com a realização da atividade, 

analisar a evolução dos alunos até o momento. 



 

 

 

A Atividade 6 exige informações que podem ser obtidas em dois diferentes 

registros de representação, o de tabela e o gráfico, e com diferentes estratégias; 

portanto, o objetivo é verificar em qual(is) registros os aluno obtém essas 

informações. 
 

Finalizando a sequência didática, o objetivo da Atividade 7 é conduzir os 

alunos à generalização da situação e analisar a produção dos alunos quando 

solicitados a representarem uma relação entre duas grandezas nas diferentes 

representações exploradas na sequência.  

 

Dessa forma, ao final da aplicação da sequência didática e da análise a 

posteriori realizada sobre o material coletado, enunciarei nas considerações 

finais a última fase da pesquisa, a validação ou não da hipótese de pesquisa.  
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Atividades, análises a priori e a posteriori das Atividades 

 

Atividade 11 -  As quantias de Mário e Beto 

 
 

Mário e Beto são dois amigos. Eles estão juntando separadamente 

dinheiro para comprar uma bola. Não se sabe quanto em dinheiro tem cada um, 

sabe-se apenas que hoje Mário tem 3 reais a mais que Beto.  
 

Responda: 
 
a) Quem tem mais dinheiro hoje? 

 
 

b) Quem tem menos dinheiro hoje? 
 
 
c) Qual a diferença entre as quantias de dinheiro de Mário e Beto hoje? 

 
d) Hoje eu sei quanto Mário tem, explique como faço para saber quanto 

Beto tem. 
 
 

e) E se hoje eu souber quanto Beto tem, como faço para saber a quantia 

de Mário? 

 
 

f) Se Mário tem hoje 8 reais, quanto tem Beto? Qual a diferença? Se Beto 

tem hoje 6 reais, quanto tem Mário? Qual a diferença? 

Complete a tabela abaixo com outros valores: 

 
 

Quantia de Mário 
(R$) 

Quantia de Beto 
(R$) 

Diferença das Quantias 
(R$) 

8   
   
 6  
   
  3 
   

                                            
1 Adaptado de Early Álgebra.Disponível em : 
<http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/materials/3rd/06-HeightsAsFunctions.doc>. Acesso 
em: 15 maio 2010. 
 



 

 

g) Complete as sentenças, tornando-as verdadeiras: 
 
Quantia de Mário = Quantia de Beto + _______ 

 
 

Quantia de Mário −  ________= ____________ 

 
(A diferença entre as quantias) + Quantia de Beto = _______ 
 
 

Quantia de Beto = 
 
 
 
h) Considere m quantia de Mário e b quantia de Beto 
 

Complete as sentenças, abaixo tornando-as verdadeiras: 
 

 

I) m = b + ....... 

 

II) m – b = ........ 

 

III) 3 + b = ........ 

 

IV) ....... - 3 = ....... 

 

V) m – b – 3 = ....... 

 

VI) b =  

 

 

 

 

Análise a priori da Atividade 1 
 

A atividade será desenvolvida em um contexto que envolve uma relação 

quantitativa de dois montantes desconhecidos, com o objetivo de: 

- explorar as representações no registro da língua natural e numérico 

(tabela) de dois montantes e a diferença entre eles; 

- explorar a situação-problema por meio das operações de adição, 

subtração e igualdade (problema aditivo), usando a língua natural (registro 

escrito) e sua representação na linguagem algébrica. 
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                        Registro de                                               Registro de  
Partida                                                       Chegada 

 

                                                              Língua Natural 
 

Língua Natural                                              Numérico (tabular) 
 

                                                      Algébrico 
 
 
 

Nos itens (a), (b) e (c), espera-se que os alunos respondam sem 

dificuldades, o que caracteriza a simples compreensão do problema, pela qual é 

requerida a competência leitora, bem como adicionar e subtrair. 

Para os itens (d) e (e), acreditando-se na compreensão da situação 

proposta, a resposta esperada será semelhante a adicionar 3 e subtrair 3, 

respectivamente; o que, de certa forma, os remete a preencher a tabela do item 

(f), sem maiores dificuldades. 

A tabela poderá ser preenchida com números inteiros ou não, podendo, 

ainda, optarem por representar valores em sequência. 

No item (g), na exploração da situação por meio do registro da língua 

natural usando-se as operações de adição, de subtração e o sinal de igualdade, 

é esperado que os alunos completem as sentenças, tornando-as verdadeiras, 

usando o registro da língua natural ou numérico para expressar as variáveis e a 

diferença entre os montantes. Para expressar a diferença, os alunos poderão 

escrevê-la por extenso, descartando o registro numérico. De forma geral, 

espera-se que os alunos compreendam que as sentenças dizem respeito a uma 

mesma situação. 

Para completar as sentenças usando a linguagem algébrica no item (h), 

acredita-se que os alunos terão dificuldades ou dúvidas, uma vez que, as 

sentenças matemática apresentam duas variáveis, e pelo que constatei em 

consulta ao caderno de uma aluna do ano anterior, eles tiveram contato com 

equações do 1° grau do tipo a.x + b = c, no qual a, b e c pertencem ao conjunto 

dos números reais. Em conversa com essa aluna, pude diagnosticar que as 

equações eram resolvidas de forma mecanizada, apenas com o intuito de 

descobrir o valor desconhecido.  

Algumas das representações algébricas são traduções das sentenças 

escritas na língua natural; assim, espero que os alunos percebam essa 



 

 

equivalência de registros e utilizem o recurso na mobilização de registros de 

representação semiótica. 

Caso os alunos sintam dificuldades que os impeçam de continuar julgo 

necessária e imprescindível a mediação do professor para promover o uso da 

variável letra e seu papel nesse tipo de atividade, uma vez que seu uso se fará 

presente em algumas atividades posteriores. 

 

 

Análise a posteriori da Atividade 1 
 
 

Os itens (a), (b) e (c), que tratavam de informações destinadas a verificar 

se os alunos compreenderam corretamente o enunciado, foram respondidos 

corretamente pelas cinco duplas, demonstrando que até o momento haviam 

entendido a situação proposta no registro da língua natural. 

No entanto, para os itens (d) e (e), que solicitavam um pensamento 

generalizado, característico da atividade matemática e algébrica e que deveria 

ser expresso no registro da língua natural, verificou-se que os alunos 

apresentaram dificuldades em pensar na situação de forma genérica. 

Três duplas recorreram às informações disponíveis no próximo item, que 

solicitava o preenchimento da tabela. Os valores disponíveis na tabela de certa 

forma influenciaram todos os demais itens da atividade para as quatro duplas, o 

que de certa forma inviabilizou a possibilidade das duplas fazerem conjecturas 

referentes ao problema. 

As duplas D2 e D3 recorreram aos dados específicos da tabela: 
 

 
 

Figura 9 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 1 
 

A dupla D1 alternou entre uma resposta geral e um valor específico da 

tabela:  
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Figura 10 - Protocolo da dupla D1 - Atividade 1 
 

Pela gravação do áudio realizada com a dupla D4, foi possível observar 

que durante toda a Atividade1, houve diversas discordâncias entre as 

integrantes da dupla; no entanto, prevaleceu sempre a posição da aluna G 

perante a posição da aluna T. Infelizmente, posições equivocadas. 
 

T: Hoje eu sei quanto dinheiro Mário tem, explique como faço 

para saber quanto Beto tem. 

G: Tirar três reais. Beto não tem nada por enquanto. 
 

O problema menciona que Mário tem três reais a mais que Beto; no 

entanto, a aluna G confunde a situação e afirma que Beto não tem nada, pois, 

para ela, Mário tem três reais. 
 

 
 

Figura 11 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 1 
 

A dupla D5 alternou entre um pensamento generalizador e um específico: 

 

 
Figura 12 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 1 

 
Portanto, as repostas para os itens (d) e (e) contrariam a previsão feita na 

análise a priori, uma vez que previ que os alunos não apresentariam dificuldades 

e que responderiam de forma semelhante a adicionar 3 e subtrair 3 às quantias. 



 

 

Quero salientar que durante a atividade houve um grande empenho, 

motivação e discussão por parte dos alunos na realização da atividade e que os 

erros cometidos não foram por descaso, na intenção de acabar a atividade 

rapidamente. 

O item (f), que consistia na representação no registro de tabela, causou 

muitas dúvidas em todas as duplas; em vários momentos solicitaram a presença 

do professor para esclarecimentos. Mantive a posição de observador, solicitando 

apenas aos alunos que voltassem ao enunciado da situação e efetuassem a 

leitura e a análise com mais atenção. 

A dupla D1 preencheu de forma parcialmente correta a tabela, visto que 

alguns valores foram colocados de forma equivocada, o que pode ser 

caracterizado como falta de atenção. 
 

 
Figura 13 - Protocolo da dupla D1 - Atividade 1 

 
A aluna G da dupla D4 acredita que o preenchimento da tabela não tem 

nada a ver com a situação anterior; para ela trata-se de uma outra situação. 

Para o preenchimento da primeira linha, a aluna sugere três reais para a 

quantia de Beto. 

T: Três? A quantia de Beto tem que ser... 

G: Três, pode ser qualquer número. 

T: Não. 

G: Sim. 

T: Depende da diferença que a gente quer que seja. 

G: Que diferença você quer? 

T: A diferença entre as quantias não deveria ser de três 
reais? 

 

Como se vê na tabela abaixo, alguns valores equivocados prevalecem em 

relação ao que aluna G sugere: 
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Figura 14 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 1 
 

Por outro lado, as duplas D2 e D3 não compreenderam a situação 

proposta, preenchendo a tabela com valores que não condiziam com a situação: 
 

 
Figura 15 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 1 

 

 
 

Figura 16 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 1 
 

Já a dupla D5 foi a única que preencheu a tabela corretamente, 

caracterizando a compreensão da situação: 
 

 
Figura 17 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 1 

 
Um dos objetivos da atividade é que os alunos efetuassem a 

representação da situação proposta no registro da língua natural para a 



 

 

representação no registro de tabela ou numérica, uma vez que para Duval (2003, 

p.14) a “compreensão em Matemática supõe a coordenação de ao menos dois 

registros de representação semiótica”. Portanto, pelas análises dos protocolos, 

acredito que o objetivo foi atingido de forma parcial. 
 

No item (g), tentei explorar sentenças matemáticas no registro da língua 

natural com o registro simbólico (sinais de adição, subtração e igualdade), para 

que os alunos as completassem, tornando-as verdadeiras. 

Os valores numéricos colocados na tabela acabaram também por 

influenciar os resultados das sentenças. 
  

A dupla D5 respondeu de forma parcialmente correta, alternando entre 

respostas gerais para casos particulares preenchidos na tabela e outros valores 

que julgaram ser adequados: 
 

 

 
 

Figura 18 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 1 
 

A aluna T da dupla D4 entende que a terceira sentença deve ser 

preenchida com a quantia de Mário; porém, a aluna G sugere o uso da tabela 

como referência, e acaba por eleger os valores da penúltima linha da tabela para 

completar as sentenças. Os valores 7, 4 e 3 vão servir de referência para 

também completar algumas sentenças expressas no registro algébrico: 
 

 
 

Figura 19 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 1 
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A Dupla D1 preencheu somente a primeira sentença corretamente, os 

demais valores foram para casos particulares da tabela: 
 

 
 

Figura 20 - Protocolo da Dupla D1 - Atividade 1 
 

As Duplas D2 e D3 completaram todas as sentenças com valores 

particulares da tabela e também com valores aleatórios: 
 

 
 

Figura 21 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 1 

No caso da dupla D2, fica evidente a influência dos valores particulares 

utilizados na tabela para completar as sentenças. Por outro lado, as duplas D4 e 

D5 conseguiram escrever de forma generalizada algumas sentenças (1ª e 2ª 

linhas), enquanto a D1 generalizou a primeira sentença. 

As sentenças referiam-se a uma mesma situação, escritas de forma 

parcialmente retórica; no entanto, as diferentes formas de apresentar no mesmo 

registro acabaram por fazer com que os alunos não reconhecessem a mesma 

situação. 

 Ao completarem as sentenças para valores específicos e não de forma 

geral, destaco a dificuldade na aprendizagem que pode ocorrer na diferenciação 

entre representante (registro de representação) e representado (objeto 

representado), ou forma e conteúdo, uma vez que essa diferenciação “não é 

logo adquirida, qualquer que seja o registro de representação e qualquer que 

seja o estágio de desenvolvimento” (DUVAL, 2009, p. 38).  



 

 

No item (h) é explorado o registro algébrico com duas variáveis, registro 

ainda não trabalhado com os alunos da pesquisa. 

Conforme mencionei, o preenchimento da tabela acabou influenciando 

diretamente quase todos os itens propostos da atividade; e no caso da 

representação no registro algébrico não foi diferente. As sentenças algébricas 

foram respondidas também para casos particulares preenchidos na tabela e 

valores aleatórios, impedindo novamente que as duplas fizessem conjecturas de 

modo a tornar as sentenças verdadeiras na forma generalizada. 

O protocolo da dupla D2 retrata a forma como completaram as sentenças 

das duplas D1 e D3 : 

 
 

Figura 22 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 1 
 

As duplas D4 e D5 novamente alternaram entre sentenças escritas na 

forma geral e para um determinado valor da tabela, o que mostra que para 

algumas representações dentro do mesmo registro também não conseguiram 

diferenciar entre representante e representado. 
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Figura 23 - Protocolos das duplas D4 e D5 - Atividade 1 
 

Se por um lado as sentenças algébricas não foram completadas de forma 

correta, tenho que destacar que na análise a priori esperava-se que os alunos 

encontrassem dificuldades ou dúvidas em compreender o que era para fazer em 

relação à escrita simbólica; no entanto, isso não aconteceu. Todas as duplas 

aceitaram naturalmente a passagem da variável expressa no registro da língua 

natural para o registro simbólico e conseguintemente à escrita algébrica, 

ressaltando que, em muitos momentos foi possível ouvir as duplas referirem-se 

às variáveis m e b, respectivamente, como quantias de Mário e Beto, de forma 

muito natural. 

Como professor dos alunos que participaram da pesquisa, reservei esse 

momento para verificar o desempenho deles com um problema aberto em 

diferentes representações. Acredito que a situação proposta foi aquém do nível 

de escolaridade dos alunos; no entanto, algumas solicitações não eram tão 

evidentes para alunos. A generalização da situação, a possibilidade de várias 

respostas e a interdependência entre as quantias desestabilizaram os alunos. 

Pelas análises dos protocolos, ficaram evidentes as dificuldades que 

encontraram para compreendê-la. 

As informações no registro numérico na tabela e a inicial falta de 

compreensão da situação-problema abordando uma questão aberta no registro 

da língua natural foram fatores decisivos para que os alunos não pensassem de 

forma geral, conduzindo-os a produzirem respostas na maioria das vezes 

apenas particulares, não percebendo a equivalência de diferentes registros de 

representação de uma mesma situação. 



 

 

Atividade 22
 − Comparando alturas 

 
 

O desenho abaixo mostra três tiras com medidas diferentes: 
 
 
  
                                                   D 
 
                                       

                                       
   V 

                                     M 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complete as sentenças, tornando-as verdadeiras: 
 

a) V = M +......... 
 
 

b) ........ = V – M  

 

c) M = ........   ........ 

 

d) M + D – D= ....... 

 

e) V – M - ........ = 0 

 

f) M + D – V = ........ 
 
 
 
 

                                            
2 Adaptado de Early Álgebra.Disponível em : 
<http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/materials/3rd/06-HeightsAsFunctions.doc>. Acesso 
em: 15 maio 2010 
 

V Medida da altura da tira Verde 

M Medida da altura da tira Vermelha 

D Medida da diferença entre as Alturas  
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Análise a priori da Atividade 2 
 
 

A ideia é trabalhar com uma atividade algébrica sem fazer referência a 

valores numéricos, com duas medidas diferentes de alturas e desconhecidas por 

meio do registro figural, com a intenção de explorar as relações algébricas entre 

as medidas desconhecidas e a diferença entre elas. 

A escolha da atividade deu-se pela possibilidade de trabalhar com as 

medidas das alturas nas figuras, uma medida linear, o que propicia a observação 

direta; isso, no meu entender, conduzirá as duplas a fazerem comparações e 

constantes observações entre o registro figural e o registro algébrico das 

relações entre as alturas, para que, dessa forma, possam tornar as sentenças 

algébricas verdadeiras 
 

              Registro de                                         Registro de 
Partida                                                 Chegada 

 

Figural                                                   Algébrico 
 
 

Espera-se que as duplas tenham produzido algum significado, ou dado 

sentido ao trabalho com variáveis desenvolvido na atividade anterior; assim, os 

alunos poderão recorrer continuamente aos registros figural e simbólico e fazer 

as análises e comparações para completar as sentenças algébricas de modo a 

torná-las verdadeiras. 

Pode ocorrer, no entanto, que as duplas resolvam medir as alturas das 

tiras e completar as sentenças com valores numéricos obtidos por meio de 

medição. Caso isso ocorra, acreditamos que tal situação mereça uma mediação 

do professor para esclarecer a situação proposta. 

Por outro lado, mesmo que as duplas preencham corretamente as 

sentenças, não podemos afirmar que os alunos estão aceitando e produzindo 

significado para a escrita simbólica para expressar a relação entre grandezas. 

 

Análise a posteriori da Atividade 2 
 

Para o desenvolvimento da atividade, optei por utilizar o registro figural 

como registro de partida, que tem como objetivos ilustrar a situação e servir de 

suporte para a complementação do registro algébrico. 



 

 

Diferentemente da atividade anterior, esta não fazia referência a valores 

numéricos, o que possibilitou às duplas D2, D3, D4 e D5 não pensarem em 

valores particulares ou numéricos, completando todas as sentenças algébricas 

de forma correta. 

                    Complete as sentenças tornando-as verdadeiras: 
 

 

            
 

Figura 24 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 2 
           

No início da atividade, a aluna G da dupla D4 sentiu a necessidade de 

efetuar as medidas das tiras, no entanto a aluna T argumentou: 
 

T: Eu acho que não, porque senão ele pediria para trazer a régua 

para medir. É para a gente pensar mesmo. 

 

        
 

Figura 25 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 2 

 
Apenas uma dupla D1 achou necessário o uso da régua, e assim acabou 

por trabalhar com valores numéricos: 
 

              
 

Figura 26 - Protocolo da dupla D1 - Atividade 2 
 

Conforme dito acima, o registro figural norteou toda a atividade. Os alunos 

recorreram constantemente a ele, fazendo comparações entre as figuras para 

completar as sentenças algébricas. A exploração de uma grandeza linear no 

registro figural sem fazer referência a valores numéricos facilitou o 

desenvolvimento da atividade. Foi possível provocar nos alunos a constante 
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mobilização nos dois diferentes registros, uma vez que foi necessário fazer a 

confrontação entre os eles. 

 Portanto, acredito que o objetivo da atividade foi atingido, pois quatro 

duplas conseguiram transitar entre os registros figural e a escrita algébrica. 
 

Após recolher as atividades da sessão 1, achei conveniente abrir espaço 

para que os alunos comentassem algumas das dificuldades encontradas na 

realização das Atividade 1 e 2. 

Para minha surpresa, as maiores dificuldades ocorreram na Atividade 1, 

na qual destaco os seguintes pontos: todos os alunos foram unânimes em  

afirmar que o preenchimento da tabela foi o item que proporcionou a maior 

dificuldade; em seguida, entender o que era para se fazer, ou entender o 

problema e por último a ausência de números no problema. 

Em seguida, senti a necessidade de perguntar aos alunos sobre a escrita 

simbólica, o que acharam em escrever as sentenças matemáticas usando 

símbolos ao invés da escrita na língua materna. Sete alunos declararam que o 

uso de letras para representar é muito mais fácil, enquanto os demais preferiram 

o registro da língua materna. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro 1 – Síntese de algumas das respostas que nortearam a análise a posteriori da sessão I. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atividade 
1 

 
Explicaram de forma satisfatória 

como saber a quantia de Beto 

sabendo-se a quantia de Mário e 

vice-versa (semelhante a subtrair 

3 e adicionar 3). 

 

 
D1 

Parcialmente. Uma resposta geral 
correta e uma particular. 

D2 Não. Duas respostas particulares. 

D3 Não. Duas respostas particulares. 

 
D4 

Parcialmente. Uma resposta geral e 
uma particular. 

 
D5 

Parcialmente. Uma resposta geral e 
uma particular. 

 

 

 

Preencheram corretamente o 

registro de tabela. 

 

 

 
D1 

Sim. Apenas uma linha preenchida 
de forma incorreta. 

 
D2 

Não. Erros variados, inconsistência 
no preenchimento da tabela. 

 
D3 

Não. Valores aleatórios, não 
condizem com a situação proposta. 

 
D4 

Parcialmente. Não mantiveram a 
diferença entre as quantias por duas 
vezes. 

 
D5 
 

 
Sim. 

 

 

 

Completaram as sentenças na 

forma retórica corretamente. 

 

 

 

 
D1 

Não. Apenas uma, as demais para 
valores da tabela e aleatórios. 

 
D2 

Não. Apenas para valores da tabela 
e aleatórios. 

D3 Não. Apenas para valores 
aleatórios. 

 
D3 

Parcialmente. Duas sentenças 
completadas de forma geral e duas 
com valores da tabela.  

 
D5 

Parcialmente. Duas sentenças 
completadas de forma geral, uma 
com valor da tabela e outra com um 
valor aleatório. 

 

 

 

Completaram as sentenças 

algébricas corretamente. 

 

D1 
 

Não. Apenas duas de forma correta. 
As demais de forma aleatória. 

 
D2 

Não. Para casos da tabela e 
aleatórios. 

 

D3 
Não. Somente com valores 
aleatórios. 

 
D4 

Parcialmente. Três sentenças de 
forma geral e as demais com dados 
da tabela. 

 
D5 

Parcialmente. Três sentenças de 
forma geral e as demais com dados 
da tabela e aleatórios. 
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Atividade 

2 

 

Completaram corretamente as 

sentenças algébricas 

estabelecendo a relação entre as 

medidas das alturas. 

D1 Não. Efetuou a medida com a 
régua. 

D2 
 

D3 
 

Sim. Todas. 
 

Sim. Todas. 

D4 
 

Sim. Todas. 

D5 
 

Sim. Todas. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividade 33 − Comparando medidas desconhecidas 

Os desenhos abaixo mostram duas tiras com medidas diferentes. Sabe-se 

que o comprimento da tira menor é a metade do comprimento da tira maior.  

                                           L = Medida do comprimento da tira maior 
 

            L 
 

                                           S = Medida do comprimento da tira menor 
 

         S  
 

Verdadeiro (V) ou Falso (F) ? Complete e Explique. 
 Escreva em língua 

portuguesa 
V ou F Explique por que você 

acha que é V ou F 
 

 
L = 2.S 

 

   

 A medida do comprimento 
de S é igual a medida do 
comprimento de L dividido 
por dois. 
 

  

 
 

S ÷÷÷÷ 2 = L 
 

 

 

 
  

 
 

S + S = L 
 

 

   

 A medida do comprimento 
de L menos a medida do 
comprimento de S é igual 
ao comprimento de S. 

  

 
2.L = 4.S 

 

 

   

 

 
A medida do comprimento 
de L dividido por 4 é igual 
a medida do comprimento 
de S. 

 

  

                                            
3 Adaptado de Early Álgebra. Disponível em: 
<http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/materials/4th/02-StripsII.doc>. Acesso em: 15 maio 
2010. 
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Análise a priori da Atividade 3 
 

Continuando a sequência didática, a Atividade 3 tem por objetivo trabalhar 

relações multiplicativas com diferentes medidas de comprimento; realizar 

comparações e descrever as representações das relações no registro da língua 

natural para o algébrico e vice-versa; bem como verificar a veracidade de 

algumas relações, justificando-as com argumentações no registro da língua 

natural. Optei por estabelecer uma relação entre as medidas, propiciando assim 

a possibilidade de trabalhar com grandezas não só no campo aditivo, mas 

também no campo multiplicativo, que também acredito ser sido estudado em 

séries anteriores e na série em questão. Estabeleci a relação na qual a tira 

menor representa a metade da medida da tira maior. Poderia estabelecer a 

relação nessa ordem como terça parte, quarta parte e assim por diante; no 

entanto, acredito que a relação 1 para  2 atenderá aos objetivos propostos na 

atividade. 

“Cada criança aprende segundo seu próprio ritmo de desenvolvimento, 

progredindo do plano operacional concreto para o plano abstrato” (THOMPSOM, 

1994, p. 79). Resolvi fornecer aos alunos material concreto para observar se, 

apesar das informações fornecidas no enunciado da atividade no registro da 

língua natural e no registro figural, eles o usarão ou não como apoio; e verificar, 

assim, em que medida este auxiliou ou não no resultado produzido. 
 

Talvez seja a primeira vez que os alunos realizem uma atividade dessa 

natureza; portanto, podem surgir dúvidas ou dificuldades. 

É de suma importância que os alunos compreendam a relação em que a 

tira menor representa metade da tira maior, pois é por meio dela que quase toda 

a atividade se desenvolverá. 

O material concreto tem por objetivo minimizar essa dificuldade, caso essa 

relação não se estabeleça por meio do registro figural e da língua natural. 

Estabelecida a relação, é esperado que os alunos atribuam significado à 

expressão algébrica para que possam expressá-la no registro da língua natural. 

Geralmente, na prática escolar e nos livros didáticos, a exploração dos registros 

da língua natural e algébrico dá-se somente num sentido, da língua natural para 

o algébrico. Na atividade, no entanto, é explorada a conversão de registros nos 



 

 

dois sentidos, aumentando, no meu entender, a riqueza da atividade. Porém, 

caso isso não ocorra, encaminharei a estratégia não verificada acima. 

No que se refere às argumentações, espero que os alunos justifiquem 

suas afirmações, bem como suas escritas verbais e algébricas de forma 

coerente, não se contradizendo, o que de certa forma caracterizaria a atribuição 

de significado entre as linguagens.  

Quanto às argumentações, poderão ser usadas para verificar em que 

sentido os alunos justificaram a expressão, uma vez que o sinal de igual é 

bidirecional. 

No entanto, acredito que a atividade pode ser caracterizada como 

complexa, uma vez que pesquisas têm apontado para a pertinência desse tipo 

de dificuldade por parte dos alunos, ou seja, a transposição da língua materna 

para a algébrica (LOCHHEAD e MESTRE, 1994). 

 

        Registro de                                                          Registro de 
                  Partida                                                                  Chegada 

 

       Língua Natural  
                                                                  Algébrico 

       Algébrico         
 

                 Figural                                                                    Língua natural 

 

 

Análise a posteriori da Atividade 3 
 

Ainda usando o registro figural como ilustração e suporte da situação, pedi 

que os alunos lessem com muita atenção a atividade, uma vez que entendo que 

apresentava um grau de complexidade maior que as anteriores. Duval (2003, p. 

29) salienta que a aquisição de conhecimentos matemáticos em alunos em 

formação inicial depende da coordenação de vários registros de representação 

semiótica.  Com esse intuito, a atividade proposta provoca a articulação entre os 

registros figural, algébrico e da língua materna. 

No desenvolvimento da atividade, mais uma vez quero destacar a 

motivação dos alunos, evidenciando o trabalho em duplas, visto que durante 

todo o desenvolvimento das atividades houve uma intensa troca de informações 
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e discussões entre os pares de cada dupla para compreensão e interpretação da 

situação proposta. 

Ao receberem a folha da Atividade 3, duas duplas D1 e D3 solicitaram uma 

régua para efetuar a medição. Pedi para que lessem cuidadosamente a atividade 

e analisassem se realmente havia a necessidade de seu uso. Após nova leitura, 

confirmaram a necessidade do uso da régua. Apesar da atividade não fazer 

referência a valores numéricos, ficou evidente que as duas duplas trabalhariam 

com os valores obtidos na medição das tiras: 
 

 
Figura 27 - Protocolo da Dupla D1 - Atividade 3 

 

 

 
Figura 28 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 3 

 
Optei por usar o recurso de áudio na obtenção de informações com a 

dupla D3. Conforme mencionei acima, a dupla sentiu a necessidade de medir os 

comprimentos das tiras, encontrando como medidas, 5 cm para a medida L e 2,5 

cm para a medida S. 

Durante toda a atividade, a dupla fez as justificações e registros apoiando-

se nas medidas e cálculos efetuados; portanto, acredito que a transcrição de 

trechos da gravação não seja pertinente para fins de análise. 

Já as duplas D2, D4 e D5 não sentiram a necessidade de trabalhar com 

valores numéricos, concentrando-se na relação existente entre as medidas dos 



 

 

comprimentos das tiras, mostrando assim a viabilidade do trabalho com relações 

entre grandezas sem referência a valores numéricos. 
 

 
Figura 29 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 3 

 

 
Figura 30 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 3 

 

Em algumas situações, como se pode observar na Figura 30, as duplas 

não conservaram a ordem ou formas das escritas entre os registros, ou seja, de 

forma espontânea trocaram a ordem das unidades semânticas em relação ao 

sinal de igualdade. 
 

 
Figura 31 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 3 

 
As duplas D4 e D5 realizaram corretamente todas as representações 

solicitadas; e, ainda, justificaram com muita propriedade a veracidade ou 

falsidade das sentenças. Acredito que o registro figural tenha sido de suma 

importância na passagem de um registro a outro e na construção das 

argumentações formuladas pelos alunos, visto que, “passar de um registro 

representação ao outro não é só mudar de tratamento, é também explicar as 

propriedades ou os aspectos diferentes de um mesmo objeto” (DUVAL, 2003, p. 

22).  
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Já a dupla D3 deixou de realizar corretamente apenas uma das 

representações, o que no meu entender, caracteriza falta de atenção ou 

equívoco, não a falta de entendimento, visto que as demais representações 

foram realizadas corretamente. 

Em relação ao material concreto, apenas uma dupla sentiu a necessidade 

de usá-lo; no entanto, não surtiu efeito, visto que a dupla trabalhou com valores 

numéricos. 

Após as análises dos protocolos da Atividade 3, acredito que o objetivo da 

atividade foi atingido, apesar de que duas duplas, D1 e D3, realizaram a atividade 

trabalhando com valores particulares para as medidas das tiras. Essa maneira 

de pensar impossibilitou-as de realizar comparações de forma geral e efetuar 

corretamente a representações no registro da língua natural e algébrica. 

As duplas D2, D4 e D5 atingiram plenamente o objetivo da atividade, visto 

que podem ter concebido as medidas das tiras de forma generalizada, 

realizaram as representações nos registros e sentidos solicitados, verificaram a 

veracidade ou não de algumas relações, justificando e argumentando 

coerentemente na medida do possível suas afirmações nos registros da língua 

natural, levando em consideração a relação e interdependência entre as 

medidas. 

Acredito que ao se referirem aos símbolos L e S como representantes das 

medidas dos comprimentos das tiras, os alunos puderam, mesmo que 

intuitivamente, associá-las a números desconhecidos, não para casos 

particulares, mas números que podem assumir diversos valores dentro de um 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividade 44 - Quem ganha mais? 
 

 

Observe o gráfico abaixo. Em seguida, preencha a tabela com o número 

de horas e a quantia recebida por João, Pedro, Maria e Edna. 
 

    Quantia (R$) 

horas 

a) Preencha a tabela: 
 

 Horas Quantia 
(R$) 

João 
 

  

Pedro 
 

  

Maria 
 

  

Edna 
 

  

 
 

Responda: 
 
b) Quem recebeu mais dinheiro? 
 
c) Quem trabalhou mais horas?  
 
d) Quem tem o melhor pagamento por uma hora de trabalho? Explicar. 
 
e) Quem tem o pior pagamento por uma hora ou trabalho? Explicar. 
 

                                            
4 Adaptado de Early Álgebra. Disponível em: 
< http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/materials/3rd/39-HumanGraphI.doc>. Acesso em: 15 
maio 2010. 
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Análise a priori da Atividade 4 
 

A atividade 4, diferentemente das outras até aqui apresentadas e de 

muitos livros didáticos, apresenta os dados iniciais do problema por meio do 

registro gráfico com representação discreta. Explora a representação gráfica no 

plano cartesiano como mais uma possibilidade de representar a variação entre 

grandezas, a localização de pontos no plano cartesiano, a correspondência entre 

pontos de um plano e um par de números e a exploração do raciocínio de 

proporcionalidade. 

Geralmente, a proporcionalidade de forma intuitiva é explorada na forma 

de tabela na maioria dos livros didáticos. Entendo que a atividade é diferenciada 

e propícia aos alunos que estão iniciando a leitura e interpretação de dados em 

um novo tipo de registro. 

Como se trata de alunos que praticamente não tiveram contato com o 

plano cartesiano, optei por utilizar somente o primeiro quadrante com linhas de 

grade e também usar como distância para representar os valores de cada 

grandeza o valor de uma unidade de comprimento nos eixos coordenados. 
 

                                               
                   Registro de                                        Registro de 
                   Partida                                                Chegada 
 

                                                                              Tabular e/ou Numérico 
                   Gráfico  
                                                                              Língua Natural 
 

 

No item (a), espera-se que os alunos associem cada ponto do plano como 

uma correspondência entre duas grandezas, no caso, as horas trabalhadas e a 

quantia recebida, e em seguida represente-os para o registro de tabela ou 

numérico. 

Acredito que os alunos não terão maiores dificuldades, uma vez que no 

início do ano realizaram em sala de aula, com o professor pesquisador, uma 

atividade5 na qual associavam pontos do plano a grandezas representadas em 

dois eixos perpendiculares sem graduação, fazendo uma comparação intuitiva 

entre os valores das grandezas associados aos pontos. 

                                            
5 Anexo II 



 

 

Nos itens (b) e (c), os alunos poderão responder às questões sobre quem 

recebeu mais dinheiro e quem trabalhou mais sem maiores problemas, desde 

que, associem a grandeza ao eixo que a representa, fazendo a correspondência 

em seguida, ou extraiam os dados da tabela. 

Para as questões dos itens (d) e (e)  quem tem o melhor pagamento por 

uma hora de trabalho e quem tem o pior pagamento por uma hora de trabalho os 

alunos deverão usar conhecimentos de proporcionalidade direta de forma 

intuitiva. Dessa forma, deverão por meio de um tratamento no registro numérico 

descobrir a taxa de pagamento por hora de cada “ponto”, para concluir quem tem 

o melhor pagamento e o pior pagamento por hora de trabalho. 

Porém, os alunos poderão associar o melhor pagamento por hora ao 

ponto que corresponde ao nome “Maria” e o pior pagamento ao ponto 

correspondente ao nome “João”, pelo fato de esses estarem associados, 

respectivamente, aos valores 8 reais e 4 reais; ou seja, o maior valor e o menor 

valor dos pontos representados. Por esse motivo, poderão responder 

erroneamente à questão, uma vez que a resposta correta não poderá ser obtida 

pela leitura direta no gráfico; o valor fornecido no gráfico é o valor proporcional 

às horas trabalhadas. Apesar de os alunos não terem estudado ainda 

formalmente a proporcionalidade direta, acredito que a questão poderá ser 

desenvolvida sem maiores dificuldades, necessitando-se somente de uma 

interpretação correta do problema e um conhecimento informal de 

proporcionalidade. 

 

Análise a posteriori da Atividade 4 

 

De acordo com a análise a priori, a atividade diferencia-se das atividades 

anteriores por apresentar os dados iniciais da situação no registro gráfico (plano 

cartesiano), registro ainda não apresentado aos alunos. Portanto, havia algumas 

expectativas quanto ao desenvolvimento da atividade. Destaco ainda que, esse 

tipo de abordagem não é muito comum nos livros didáticos no 7º ano do Ensino 

Fundamental. 
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No começo do ano letivo, propus uma atividade (Anexo II) na qual os 

alunos relacionavam de forma intuitiva duas grandezas em dois eixos 

perpendiculares e sem graduação. 

A atividade da sequência didática exige muito mais do que uma 

comparação intuitiva, visto que para Duval (2003, p.18) a intersecção entre a 

figura-fundo (sistema cartesiano) e a figura-forma, no caso o ponto, permite a 

realização de um tratamento no registro gráfico, ou seja, a leitura de pares de 

números. Na atividade proposta os pares de números representam os valores 

das grandezas relacionadas.  

Apesar de se tratar de um novo registro de representação para as duplas, 

não houve nenhum questionamento, e a partir da localização de cada ponto, as 

cinco duplas, de forma espontânea, imediatamente associaram a um valor do 

eixo horizontal e outro do eixo vertical, transportando os respectivos valores das 

grandezas envolvidas para a tabela. 
 

 

 

 
Figura 32 - Protocolo da dupla D1 - Atividade 4 



 

 

 
Quanto aos itens (b) e (c), nos quais precisavam identificar quem recebeu 

mais dinheiro e quem trabalhou mais horas, constatou-se que todas as duplas 

responderam corretamente e sem dificuldades, uma vez que esses valores 

podiam ser obtidos diretamente no registro gráfico ou tabular. 

Diferentemente das informações anteriores, nos itens (d) e (e), 

perguntava-se quem tem o pior e o melhor pagamento por hora trabalhada, e 

assim, exigia-se que as duplas descobrissem por meio da razão entre a quantia 

recebida e o número de horas trabalhadas a taxa de pagamento por hora, 

informação que nem sempre poderia ser obtida diretamente nos registros gráfico 

e de tabela. 

Observando os protocolos das duplas, verifica-se que D2, D3 e D5 

responderam aos itens de forma satisfatória, enquanto as demais cometeram 

algum tipo de erro, alguns previstos na análise a priori: 
 

d) Quem tem o melhor pagamento por uma hora de trabalho? Explicar. 
 

 

e) Quem tem o pior pagamento por uma hora de trabalho? Explicar. 

 
 

Figura 33 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 4 
 

Apesar de não mencionar numericamente o valor recebido por uma hora 
de trabalho, constata-se mediante o áudio analisado que a dupla D3 comparou o 
valor recebido e o número de horas trabalhadas de cada trabalhador, 
caracterizando que implicitamente efetuou os cálculos necessários, identificando 
o trabalhador com pior pagamento por hora de trabalho: 
 

d) Quem tem o melhor pagamento por uma hora de trabalho? Explicar. 

e) Quem tem o pior pagamento por uma hora de trabalho? Explicar. 

 
 

Figura 34 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 4 
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Já as duplas D1 e D4 cometeram pelo menos um erro conforme 

mencionado na análise a priori, ou seja, associaram ao melhor e ao pior 

pagamento apenas às quantias recebidas, e não proporcionalmente às horas 

trabalhadas. 

d) Quem tem o melhor pagamento por uma hora de trabalho? Explicar. 

 
 
e) Quem tem o pior pagamento por uma hora de trabalho? Explicar. 

 
 

Figura 35 - Protocolo da dupla D1 - Atividade 4 
       

d) Quem tem o melhor pagamento por uma hora de trabalho? Explicar. 

 

e) Quem tem o pior pagamento por uma hora de trabalho? Explicar. 

 
 

Figura 36 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 4 
 

Em relação aos erros cometidos pelas duplas, observa-se pelos 

protocolos que, de forma geral, os alunos realizaram apenas uma leitura pontual, 

seja na tabela ou no gráfico, não usando o raciocínio proporcional, necessário 

para descobrir o valor de pagamento por hora de trabalho. 

Os alunos não haviam trabalhado com o registro gráfico, e, sem a 

apresentação formal, conseguiram associar a cada ponto do gráfico os 

respectivos valores das duas grandezas envolvidas do problema, mobilizando 

então os registros numérico e da língua natural.  

O registro gráfico permitiu aos alunos realizarem um novo tipo de 

tratamento ao associarem a um ponto do gráfico um par de números. De acordo 



 

 

com Duval (2003, p. 18), o registro gráfico permite três tipos de tratamento 

(localização de pontos por seleção, apreensão global dos valores visuais da 

figura-forma e modificação da figura-forma). O explorado na atividade é uma 

leitura de pares de números.  

Por se tratar de alunos que não conheciam a representação no plano 

cartesiano, acredito que a atividade tenha sido realizada de forma satisfatória. O 

intuito é proporcionar de forma gradativa aos alunos que estão em processo de 

aprendizagem, condições para uma futura apreensão global e qualitativa de 

conceitos algébricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Quadro 2 – Síntese de algumas das respostas que nortearam a análise a posteriori da sessão II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Atividade 

3 

 

 

Representaram corretamente 

as sentenças expressas no 

registro algébrico para o 

registro da língua natural 

explicando a veracidade ou 

não das sentenças. 

 
 

D1 

Parcialmente. Traduziu duas 
sentenças corretas para o registro 
algébrico; no entanto, justificou 
fazendo referência a valores 
numéricos. 

 
D2 

Sim. Em uma das sentenças cometeu 
um equivoco e trocou as variáveis L 
por S.  

 

D3 

Não. De forma geral fez referência a 
valores numéricos. 

D4 Sim. Em todas as sentenças. 

D5 Sim. Em todas as sentenças. 

 

Representaram corretamente 

as sentenças expressas no 

registro da língua natural para 

o registro algébrico explicando 

a veracidade ou não das 

sentenças. 

 

D1 
Não. Trocou as operações e justificou 
com valores numéricos. 

D2 Sim. Em todas as sentenças. 
 

D3 
Não. Fez referências a valores 
numéricos. 

D4 Sim. Em todas as sentenças. 

 
D5 

 
Sim. Em todas as sentenças. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Atividade 
4 

 

Extraíram corretamente as 

coordenadas do plano 

cartesiano de cada ponto 

associando as respectivas 

grandezas, representando 

corretamente no registro de 

tabela. 

 

D1 
 

Sim. 

 

D2 
 

Sim. 

 

D3 
 

Sim. 

 

D3 
 

Sim. 

 

D5 
 

Sim. 

 

Explicaram satisfatoriamente 

quem tem o melhor pagamento 

por hora de trabalho e quem 

tem o pior pagamento por hora 

de trabalho. 

 

D1 
 

Não. Baseou-se nas ordenadas de 
maior e menor valor. 

 

D2 
Sim. Apesar de afirmar que Maria 
ganha dois reais por hora de trabalho. 

D3 Sim.  

 
D4 

Não. Comparou apenas os 
pagamentos dos trabalhadores Edna e 
Maria. 

D5 Sim. 

 
 
 



 

 

Atividade 56
 − Pagamento por hora de trabalho 

 
 

Quatro estudantes trabalham como lavadores de pratos. Recebem R$ 

2,00 por hora cada um. A tabela abaixo mostra alguns valores obtidos em um dia 

da semana: 

a) Complete a tabela.  
 

b) Represente um ponto no gráfico, mostrando o tempo de trabalho e o 

valor recebido por João. 

 
c) Faça o mesmo para Anita, Nadia, Danilo e Lu. 
 

     Tempo    
trabalhado 

      ( t )    
(em horas) 
           

Valor recebido 

( k )                       
(em reais) 

 

 

João 
 

3  

Anita 
 

2  

Nadia 
 

1,5  

Danilo 
 

 7 

Lu 0  
 

Responda: 
 

d) Quem recebeu mais dinheiro nesse dia? 
 

 

e) Quem trabalhou mais horas nesse dia? 
 

 

f) Quem tem o melhor pagamento por hora de trabalho? Explique. 
 

 

g) Sabe-se que num dia da semana o número de horas trabalhadas por 

Anita foi t = 5 horas; qual foi o valor de k?  

 

h) Sabe-se também que num outro dia da semana o número de horas 

trabalhadas por Anita foi t = 6,5 horas; qual foi o valor de k?  

                                            
6 Adaptado de Early Álgebra. Disponível em: 
<http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/materials/3rd/40-HumanGraphII.doc>. Acesso em: 
15/05/2010. 
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i) O valor de k é fixo ou variável? Se for variável, do que ele depende?  
 

j) Complete a tabela abaixo mostrando os diferentes valores recebidos por 

Anita para diferentes valores de horas que trabalhou. 

t 4 1 0 2,5 5 

k      

 

k) Represente no gráfico abaixo os diferentes valores recebidos por Anita 

para as diferentes valores de horas trabalhadas da tabela. 

 

l) Como os pontos ficaram dispostos? 
 

m) Explique com suas palavras como Anita deve calcular o valor que 

receberá sabendo o número de horas trabalhadas. 
 

n) Complete a sentença: 
 

Valor recebido = …….. 
 

o) Agora, usando a linguagem simbólica matemática, escreva uma relação 

entre k e t . 

____=________ 

 

 

 



 

 

Análise a priori da Atividade 5 
 

A atividade escolhida é semelhante à anterior; no entanto, as informações 

e dados do problema são fornecidos em dois diferentes registros, da língua 

natural e de tabela; e exploram uma situação do cotidiano que envolve uma 

mesma remuneração por hora de trabalho para diferentes pessoas, permitindo a 

representação entre as grandezas envolvidas nos registros da língua natural, 

numérico (tabular), gráfico e algébrico. 

Para a representação tabular, optei por utilizar alguns números racionais 

com representação decimal que têm por objetivo verificar como os alunos 

reagirão à sua localização nos eixos coordenados. Também optei por fornecer 

um dos valores na coluna do valor recebido, na intenção de propiciar aos alunos 

a observarem a correspondência nos dois sentidos. 

Para representar as grandezas, usei o registro da língua natural e também 

as letras t para o tempo e k para o valor em reais. Essa opção deve-se ao fato 

de que no decorrer da atividade usarei as mesmas letras para fazer referência às 

grandezas, ao invés de explicitá-las na forma verbal. 

                                                                               
             Registro de                                                    Registro de 
             Partida                                                           Chegada 

                                                                                     Numérico  
             Língua Natural 
                                                                                     Gráfico 
            Tabular (numérico) 
                                                                                      Língua Natural 
 
                                                                                      Algébrico 
 

No item (a), que consiste em completar a tabela, acredito que os alunos 

não apresentem dificuldades para a representação do registro da língua natural 

para o numérico, visto que outras atividades com as mesmas representações já 

foram realizadas. 
 

Já para os itens (b) e (c), a atividade consiste em representar pontos no 

gráfico, diferentemente de extrair as coordenadas de pontos e representá-los na 

tabela. Portanto, acredito que os alunos possam apresentar dificuldades nessa 

atividade, como: identificar os eixos coordenados, associar a um par de números 
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um ponto do plano cartesiano e por falta de prática ou atenção representem 

pontos de forma equivocada. 
 

Pares ordenados de números como (3 , 6) e (2 , 4) podem ser 

representados sem maiores dificuldades; no entanto, pelas escolhas em relação 

aos valores numéricos na tabela, os alunos terão que localizar valores não 

inteiros para a variável tempo; dessa forma, poderão ou não representar pontos 

como (1,5  ,  3). 

Na representação dos pontos no sistema cartesiano ortogonal, acredito 

que haverá dificuldades em representar o ponto (0,0), pois, pela experiência em 

sala de aula, pontos a serem representados sobre os eixos coordenados 

costumam causar dúvidas até em alunos que já possuem alguma experiência 

em representá-los no plano cartesiano. 

Em relação à localização de pontos no plano cartesiano e ao gráfico da 

relação (uma semi-reta contendo a origem), acredito que não é plausível a 

determinação da linha contínua. 

Silva (2007) analisou a abordagem de função nos livros didáticos de 

Matemática da Educação Básica e constatou que a passagem do discreto ao 

contínuo no esboço de gráficos é confusa. De acordo com o autor, pesquisas em 

Educação Matemática têm constatado que muitos estudantes que já trabalharam 

com gráficos e até mesmo professores de Matemática, após representarem 

alguns pontos, determinam uma linha contínua pelos mesmos, sem levar em 

consideração o domínio da função, seja ele contínuo ou discreto. 

Muitos livros didáticos têm apresentado exercícios somente com gráficos 

de funções contínuas; no entanto, esse tipo de exercício, se não explorado de 

forma adequada, ou paralelamente com um contraexemplo  gráficos que 

representam funções cujas representações gráficas são pontos discretizados  

podem causar um futuro obstáculo didático para a aprendizagem do ensino das 

funções. 

Quanto aos itens (d), (e), e (f), são idênticos à atividade anterior; são 

questões em que os alunos necessitarão de uma interpretação dos dados do 

problema ou entre seus dados. 

Nos itens (g) e (h), foi proposto o cálculo de uma das grandezas mediante 

o valor fornecido pela outra grandeza. Os alunos precisarão apenas efetuar 



 

 

cálculos de multiplicação, o que, no meu entender, será realizado sem maiores 

dificuldades. Todavia, optei por indicá-las pela representação simbólica na 

intenção de verificar se os alunos de certa forma estão fazendo a conversão do 

registro da língua natural para a simbólica.  
 

Para o item (i), há a exploração da palavra dependência, pois, segundo 

Tinoco (2009, p. 6), a relação de dependência entre grandezas variáveis deve 

ser salientada sempre que possível. Portanto, espero que os alunos 

compreendam de forma intuitiva que as quantias recebidas não são fixas e que 

dependem (são funções) do número de horas trabalhadas. 

Os itens (j) e (k) são semelhantes aos iniciais e têm como objetivo corrigir 

um obstáculo didático ocorrido durante a aplicação do piloto. As alunas 

participantes do piloto tiveram dificuldades em representar graficamente os pares 

de números associados aos números de horas trabalhadas e às respectivas 

quantias recebidas de cada trabalhador. 

O motivo da dificuldade deve-se ao seguinte fato: nas duas primeiras 

atividades, cada ponto do gráfico estava associado a um único número de horas 

trabalhadas e a um único valor recebido de cada trabalhador; sendo assim, as 

alunas alegaram que não podiam representar mais pontos, visto que na 

atividade já havia um ponto representando cada trabalhador. 
 

No item (l), caso representem corretamente os pares ordenados, é 

esperado que os alunos respondam algo semelhante a estarem alinhados, uma 

visão mais qualitativa da representação gráfica. 

Nos itens (m), (n) e (o) os alunos são conduzidos a efetuarem a 

generalização da situação no registro algébrico. No primeiro momento, acredito 

que é imprescindível que os alunos efetuem a generalização expressa no 

registro da língua natural para que posteriormente ocorra a generalização 

usando a linguagem algébrica.  

Segundo Tinoco (2009, p. 6) a generalização expressa na linguagem 

algébrica não é fácil de ser adquirida para alunos até a 7ª série.  

Acredito que surgirão perguntas como: o que é t ? O que é k ?  O que é 

linguagem simbólica matemática? Sendo assim, tenho o objetivo de, por meio do 

diálogo, proporcionar aos alunos condições para que eles mesmos consigam 
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associar as variáveis do problema com suas respectivas representações 

simbólicas. 

E, ainda, no decorrer da sequência proposta, especificamente nas 

atividades 1, 2, e 3, os alunos tiveram contato com a linguagem algébrica, 

quando foram solicitados a darem sentido ou expressar relações entre 

grandezas. Portanto, espera-se que os alunos reportem-se a essas atividades e 

produzam corretamente escritas algébricas. 

Pela afirmação acima, talvez esteja se precipitando em relação à escrita 

algébrica por parte dos alunos; entretanto, gostaria de, nesse ponto da 

sequência, averiguar que efeitos as atividades anteriores proporcionaram aos 

alunos até esse momento. 

 

 

Análise a posteriori da Atividade 5 

 

Na atividade também é explorada uma situação-problema que envolve 

proporcionalidade, na qual os dados iniciais são fornecidos nos registros da 

língua natural e no registro de tabela, esperando-se que os alunos efetuem 

respostas nos registros tabular (numérico), gráfico, língua natural e algébrico. 

Conforme havia previsto na análise a priori, as duplas não apresentaram 

dificuldades para completar a tabela, item (a); compreenderam a 

correspondência entre o tempo trabalhado em horas (t) e o valor em reais (k), 

observando assim a interdependência entre as grandezas. No entanto, três 

duplas D1, D3 e D4 apresentaram dificuldades em representar o par ordenado 

(1,5  ,  3) , registrando respectivamente (1,5  ,  1,50), (1,5  ,  2,50) e (1,5  ,  2,50): 
 

   
 

Figura 37 - Protocolos das duplas D1, D3 e D4 - Atividade 5 



 

 

 

Pelo diálogo entre as alunas da D2, registrado em áudio, percebe-se a 

dificuldade em trabalhar com números racionais na forma decimal7. 

A: Nádia, é uma hora e meia 

K: Calma..., uma hora e meia? 

A: Dois reais e cinquenta. 

K: Uma hora e meia..., um e cinquenta..., três reais. 

A: Não é dois reais por cada hora? 

K: Então uma hora e meia mais uma hora e meia? 

A Uma hora. 

A: Dá dois, mais meia hora. 

K: Dá três. 

A: É dá três. 

Pode-se concluir que o raciocínio usado pelas duplas pode ter sido o 

mesmo usado pela aluna A, no qual ao valor 1,5 horas associa-se o valor 2,50 

reais; ou seja, ao valor 1 hora associa-se 2 reais; e ao valor 0,5 hora associa-se 

o valor 50 centavos. 

Para determinar o número de horas trabalhadas por Danilo, as alunas 

também encontraram alguma dificuldade: 
 

K: Danilo ganhou sete reais, então ele trabalhou sete dividido por 

dois. Vai dar mais ou menos..., vai dar a metade. 

A: Três horas e meia, eu acho. 

 

       

 

 
 

Figura 38 - Protocolos das duplas D2 e D5 - Atividade 5 
 

                                            
7 Chamarei de agora em diante qualquer número racional representado na forma decimal de 
“número decimal". 
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Em seguida, as alunas utilizaram um procedimento para determinar o 

valor das horas trabalhadas; no entanto, não foi possível identificar, contagem 

nos dedos ou equivalente, não foram deixados vestígios de cálculo. Após o uso 

do procedimento, conseguiram chegar ao valor 3,5. A dupla D5 completou a 

tabela sem maiores problemas. 

Na análise a priori não foi prevista a dificuldade encontrada pelos alunos, 

uma vez que o trabalho com números decimais foi realizado em sala de aula. 

Pode ser que outras duplas tenham interpretado o valor 1,5 como 1h e 50 min e 

tentaram fazer alguma associação equivocada; no entanto, não houve 

questionamento sobre tal possibilidade; e ainda, duas das três duplas, logo em 

seguida, acertaram a correspondência (3,5 ,  7).  
 

Para os itens (b) e (c), que exigia a associação de pares de números 

representados na forma de tabela para o registro gráfico, também ocorreu de 

forma espontânea, sem a necessidade de intervenção do professor. De forma 

geral, a representação no registro gráfico por parte dos alunos transcorreu como 

previsto na análise a priori, com exceção da dupla D3, que não efetuou a 

representação gráfica. A falta de prática e atenção pode ter sido responsável por 

alguns erros cometidos pelos alunos. 
 

  

 

 
 

Figura 39 - Protocolos das duplas D1 e D2 - Atividade 5 
 



 

 

 

 

 

 

    
Figura 40 - Protocolos das duplas D4 e D5 - Atividade 5 

 
Destaco que essa representação também poderia ser considerada como 

nova para os alunos, uma vez que na atividade anterior a representação era do 

registro gráfico para o numérico, e nessa atividade é do numérico para o gráfico. 

Além da representação do registro numérico para o gráfico saliento, que a 

representação solicitava o registro de pontos de coordenadas não inteiras (1,5 , 

3), (3,5 , 7) e o registro do ponto (0,0), pontos que poderiam gerar dúvidas ou 

representações equivocadas. 

As quatro duplas que efetuaram a representação no registro gráfico não 

apresentaram dificuldades em relação à representação de pontos cujas 

abscissas eram números decimais, ou seja, realizaram a conversão dos 

números 1,5 e 3,5 representados na forma simbólica para o registro figural 

(pontos do eixo horizontal). 

Mencionei também na análise a priori a não intenção de solicitar aos 

alunos a determinação da linha contínua na representação gráfica. No entanto, 

ressalto que numa situação como essa, dependendo das escolhas iniciais, existe 

a possibilidade de discussão entre o modelo contínuo e discreto. 

Em relação ao registro do ponto (0,0) verifica-se a dúvida quanto à sua 

representação, conforme também haviam previsto, de pontos cuja representação 

recaem sobre os eixos ordenados, causam dúvidas até mesmo em alunos que já 

possuem alguma experiência. 
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Os itens (d) e (e) conforme previstos foram respondidos sem maiores 

problemas, visto que as informações necessárias poderiam ser obtidas pela 

leitura direta na tabela. 

Para responder ao item (f), que perguntava quem tem o melhor 

pagamento por hora de trabalho, as duplas poderiam ter recorrido ao enunciado 

inicial da situação, que mencionava que cada trabalhador recebe R$ 2,00 por 

hora de trabalho, ou por meio da razão entre o valor recebido por trabalhador e o 

número de horas trabalhadas, ou seja, determinar a taxa de pagamento por hora 

de trabalho. 

No entanto, apenas a dupla D5 respondeu corretamente; as demais deram 

as mais variadas respostas, ou seja, não recorreram ao enunciado do problema 

e nem ao uso da proporcionalidade: 
 

f) Quem tem o melhor pagamento por hora de trabalho? Explique. 

 
 

Figura 41 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 5 
 

 

 
Figura 42 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 5 

 
As duplas D1 e D4 afirmam que é Danilo quem tem o melhor pagamento; 

D3 afirma que é João, e D2 por sua vez conclui que ninguém receberá a mais do 

que necessário, visto que receberão por hora de trabalho; ou seja, não 

apresenta uma resposta satisfatória. 

Para completar a tabela, os alunos compreenderam perfeitamente que 

cada trabalhador ganhava dois reais por hora de trabalho, visto que a informação 

poderia ser obtida diretamente no enunciado da situação. No entanto, não foram 

capazes de mobilizar novamente a informação para responder quem tinha o 

melhor pagamento por hora de trabalho, limitando-se ao registro de tabela. 



 

 

O registro da língua natural é um tratamento que possibilita a associação 

verbal com a forma de raciocinar, que acontece a partir de observações, 

argumentações, crenças etc (DUVAL, 2003, p.14). Portanto, esperava-se que os 

alunos mobilizassem a informação do enunciado ou efetuassem a razão entre o 

valor recebido e o tempo trabalhado de modo a responder de forma evidente 

quem tinha o melhor pagamento. Pelas análises dos protocolos, somente a 

dupla D5 forneceu a resposta correta, porém não deixou vestígios de como 

conseguiu a informação. 
 

Nos itens (g) e (h), era solicitado que os alunos associassem as horas 

trabalhadas t = 5 horas e t = 6,5 horas, por Anita, uma das trabalhadoras, aos 

respectivos valores recebidos por ela. 

A dupla D1 respondeu corretamente aos valores numéricos proporcionais 

 10  reais e 13 reais; mas as duplas D3 e D4 apresentaram dificuldades no 

cálculo com números decimais: 
 

 
Figura 43 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 5 

 

       
Figura 44 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 5 

   

Pelos cálculos efetuados até o momento, não foi possível identificar um 

padrão de erro para a dupla D3 referente a essa operação; já para a dupla D4, é 

possível que tenham efetuado a multiplicação somente para a parte inteira do 

número decimal, acrescentando-se em seguida a parte decimal do número ao 

produto obtido. 

Na análise a priori, mencionei que usaria a letra k para referência à 

variável valor recebido, e observar se os alunos estavam fazendo a conversão 

do registro da língua natural para a simbólica. 
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Durante a atividade, nenhuma dupla questionou sobre os significados dos 

símbolos t e k, destacando-se que, as duplas D2 e D5 não se referiram apenas a 

valores numéricos, mas associaram os valores à letra k: 
 

 
 

Figura 45 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 5 

 

 
 

Figura 46 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 5 
 

No que concerne à exploração do conceito de variabilidade e 

interdependência entre grandezas, item (i), não previ a possível dúvida em 

relação ao significado da palavra variável. No entanto, quatro duplas solicitaram 

a presença do professor para esclarecer seu significado.  

Após esclarecimentos para as duplas sobre o significado da palavra 

variável no sentido do senso comum, e não no sentido algébrico, as duplas D1, 

D3, D4 e D5 deram respostas semelhantes, afirmando que o valor de k é variável 

e tem relação com o número de horas trabalhadas: 
 

 
 

Figura 47 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 5 
 

A aluna A da dupla D2 baseou-se na experiência do cotidiano para 

esclarecer a aluna K sobre a idéia de fixo e variável. 
 

K: O k é fixo ou variável? 

A: Eu acho que é assim: minha mãe tem dois empregos. Um ela 

ganha [...] por mês, o outro ela vai quando é chamada e ganha 

[...] por dia; é variável eu acho, quando você ganha por dia é 

diferente. 



 

 

 

Esperava que os alunos utilizassem a experiência do cotidiano para a 

ideia intuitiva de variação, como a aluna A; no entanto, conforme mencionei, não 

aconteceu. 

Em seguida, a aluna K pergunta: 
 

K: O valor de k é fixo ou variável? 

A: Eu acho que é variável, porque uma hora deu 10, outra hora 

deu 13. 

 
 

Figura 48 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 5 
 

A dupla D2 afirma que o valor de k é variável e que depende dos “dias 

trabalhados”. Acredito que a resposta tenha sido dada pela influência do 

exemplo mencionado pela aluna A, visto que ela se refere aos dias trabalhados 

pela sua mãe. 

Acredito que fazer menção ao valor de k nos itens (g) e (h) foi uma 

decisão acertada, uma vez que pode ter contribuído para que os alunos 

associassem a um símbolo o representante de um conjunto de valores. 
 

Nos itens (j) e (k), conforme mencionado na análise a priori, eu tinha como 

objetivo corrigir um possível obstáculo didático que surgiu durante a aplicação do 

piloto, visto que as alunas recusaram-se a representar vários pontos no mesmo 

gráfico para um mesmo trabalhador. As mudanças na atividade surtiram efeito; o 

grupo de alunos não encontrou dificuldades na realização dos itens. 

Novamente as duplas D1 e D3 apresentaram dificuldades na 

correspondência para o par ordenado (2,5  ,  5), que foi representado por (2,5  ,  

4,50). 

 Em relação à representação do registro numérico para o gráfico, observa-

se uma evolução em comparação à representação anterior, visto que somente a 

dupla D1 representou um ponto diferente ao registrado na tabela. 

Conforme mencionei anteriormente, não seria solicitado aos alunos a 

traçar reta unindo os pontos; no entanto, no item (l), caso os alunos 
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representassem de forma correta os pontos, seria explorado uma apreensão 

qualitativa a ser expressa no registro da língua natural. Apenas as duplas D4 e 

D5  assim o fizeram: 
 
 

 
 

 
Figura 49 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 5 

 

 
 

Figura 50 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 5 
 

A dupla D2 apresentou dificuldade em relação ao significado da palavra 

“dispostos”, visto que pediu esclarecimentos para o professor várias vezes.  

Acredito que a dúvida da dupla foi pertinente, já que a palavra “dispostos” 

talvez não fizesse parte de seu vocabulário, assim como das duplas D1 e D3, 

impedindo a apreensão visual solicitada. Talvez o mais adequado fosse ter 

perguntado que figura geométrica o conjunto de pontos representados lembrava, 

assim poder-se-ia ter obtido uma resposta mais satisfatória.  

Pelos protocolos das duplas, percebe-se que podem ter interpretado a 

pergunta no sentido de como construíram o gráfico. O protocolo da dupla D2 

resume a interpretação que as duplas podem ter realizado do enunciado: 
 

 
 

 
Figura 51 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 5 

 
Reconhecida a regra de conversão entre um ponto e um par de números, 

que conforme visto aconteceu sem maiores problemas, a exploração de outras 

variáveis visuais deve ser abordada na medida do possível. Mesmo sendo uma 



 

 

simples apreensão qualitativa, outras variáveis visuais devem ser exploradas na 

medida do possível já nas séries iniciais. Gradativamente, é necessário ir além 

de regras de codificação; o reconhecimento das unidades significantes do 

registro gráfico mediante a exploração das variáveis visuais gráficas é 

fundamental para o ensino da Álgebra, visto que é a apreensão global e 

qualitativa “que permitirá ao aluno ir além da aplicação de regras, ou seja, 

“utilizar os gráficos para fim de controle, ou de exploração relacionados ao 

tratamento algébrico” (DUVAL, 2003, p. 17). 
 

A generalização no registro da língua natural proposta no item (m) é 

fundamental nesse momento para que ocorra a representação no registro 

algébrico. 

As duplas D2, D4 e D5 conseguiram generalizar a situação sem maiores 

dificuldades, associando o valor recebido ao produto do número de horas 

trabalhadas pelo valor recebido por hora de trabalho: 

 

 

 
Figura 52 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 5 

 
A dupla D1 não leva em consideração que o valor recebido deve ser 

calculado em relação ao número de horas trabalhadas, afirmando que deve-se 

adicionar os valores que recebeu por dia: 
 

 

 
Figura 53 - Protocolo da dupla D1 - Atividade 5 
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Figura 54 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 5 
 

A dupla D3 não deixa clara a forma de calcular o valor recebido; pelas 

argumentações acima, pode ser que utilize as adições sucessivas. Caso seja 

utilizado esse raciocínio, inviabilizará a generalização na forma algébrica.  
 

A formulação do item (n) conduziu inicialmente uma das duplas a produzir 

um resultado numérico. Constatando que realmente o item não foi bem 

formulado e que conduziria as demais duplas a responderem com valores 

numéricos, foi solicitado que os alunos não o respondessem, visto que 

apresentava objetivos semelhantes ao item anterior. 
 

Para finalizar a atividade, no item (o) solicitava-se que as duplas 

efetuassem a representação algébrica. Na análise a priori, previ que os alunos 

teriam dificuldades em compreender o que seria escrever uma “relação 

matemática”, no caso, entre k e t, uma vez que seria a primeira vez que seriam 

solicitados a realizar a tarefa. A previsão confirmou-se. 

Todas as duplas solicitaram a presença do professor para 

esclarecimentos; portanto, ficou evidente que até o momento não haviam feito 

associações às atividades 1, 2 e 3, que exploraram o registro algébrico.  

Sendo assim, a intervenção ocorreu no sentido de esclarecer que 

deveriam produzir uma escrita que envolvesse símbolos, como nas atividades 

anteriores mencionadas acima. Procurei lembrá-los das atividades, das 

grandezas envolvidas, e não de exemplos específicos das relações entre as 

grandezas escritas na forma simbólica. 

Assim, deveriam fazer o mesmo: expressar a relação entre as grandezas k 

e t por meio da linguagem simbólica matemática. 

As duplas D4 e D5 imediatamente assimilaram a informação e realizaram a 

conversão para o registro algébrico: 
 



 

 

 

                            

 

                   

 
Figura 55 - Protocolos das duplas D4 e D5 - Atividade 5 

 
Para a dupla D2, foram necessárias mais de uma intervenção. Apesar de 

compreenderem que devem escrever simbolicamente, escritas algébricas são 

produzidas por tentativas, sem a necessidade de uma relação correta que 

compreendam as variáveis.  

A: Professor, acho que nós resolvemos a situação, a gente..., eu 

peguei uma lógica bem assim, K dividido por t é igual duas vezes 

o tempo (k÷ t = 2.t). 

P: Duas vezes o tempo... 

A: É igual a k. 

P: Duas vezes o tempo é igual a k? 

A: É. 

P: Por que esse dividido? 

A aluna K intervém e responde: É vezes! 

 

A aluna K parece não entender que a linguagem algébrica não traduz 

aquilo que lê. 

Já a aluna A percebe a diferença entre as representações e escreve 2xt = 

k  

Ao final da atividade, as próprias alunas mencionam que de certa forma só 

produziram a escrita algébrica devido às intervenções do professor. O 

direcionamento pode ter ocorrido pelo fato de a dupla ter assimilado o que é 

escrever por meio da linguagem simbólica matemática, fato que não aconteceu 

com as duplas D1 e D3, e assim não produziram nenhum resultado no registro 

algébrico, permanecendo no registro da língua materna.  
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Figura 56 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 5 

 
Segundo Damm (2002, p. 174), “a conversão não é simples, exige a 

intervenção do professor como mediador”. E, ainda, para alunos que 

efetivamente nunca praticaram esse tipo de conversão as dificuldades 

aumentam, uma vez que existem outras dificuldades inerentes à conversão de 

registros de representação no que concerne aos objetos matemáticos quando 

está envolvido o registro da língua natural (DUVAL, 2003, p. 18). 
 

A atividade proporcionou aos alunos explorarem a representação de uma 

situação de proporcionalidade em vários registros de representação semiótica.  

Sendo assim, acredito que o resultado final foi bastante positivo, uma vez 

que a representação no registro gráfico ocorreu de forma satisfatória por todas 

as duplas, ocorrendo apenas erros pontuais na representação dos pontos. Da 

mesma forma, a representação no registro algébrico foi realizada por três duplas, 

o que me faz pensar que rapidamente se apropriarão da linguagem algébrica. 

 Destaco ainda que, em relação ao uso da variável letra como 

representante de uma grandeza variável, parece ter havido uma assimilação ou 

aceitação pelas duplas, visto que não houve questionamento sobre seu 

significado. Apesar de duas duplas não conseguirem escrever a expressão 

algébrica entre as variáveis, verificou-se que referiram-se constantemente às 

variáveis na forma simbólica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atividade 68 − Comparando pagamentos 
 

 

       O gráfico abaixo representa as quantias recebidas por Carlos (   ) e Ana (    ) 

em relação às horas trabalhadas. Observe o gráfico, a tabela ou utilize outra 

forma para responder às seguintes perguntas: 
 

                  Salário(R$) 

 
                                                                                                       Horas trabalhadas (h) 
 

     Horas 
Trabalhadas 

Salário de Carlos Salário de Ana 

15           R$ 37,50           R$ 30,00 

8 R$ 20,00 R$ 16,00 

6 R$ 15,00 R$ 12,00 

2

1
3  

R$ 8,75 R$ 7,00 

0 R$ 0,00 R$ 0,00 

2 R$ 5,00 R$ 4,00 

4 R$ 10,00 R$ 8,00 

5 R$ 12,50 R$ 10,00 
 

                                            
8 Adaptado de Early Álgebra. Disponível em: 
<http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/materials/4th/12-BetterPayingII.doc> . Acesso em: 15 
maio 2010. 



1 

 

a) Quem ganhou mais dinheiro para 10 horas de trabalho? Quanto a 

mais? Como você descobriu isso? Explique com suas palavras. 
 

b) Quem tem de trabalhar mais para ganhar R$ 20,00? Quantas horas a 

mais? Como você descobriu isso? Explique com suas palavras. 
 

c) Quantas horas a mais Ana precisa trabalhar para ganhar o que Carlos 

ganha em 12 horas? Como você descobriu isso? Explique com suas palavras. 

 
 

Análise a priori da Atividade 6 
 
 

Nesta atividade, apresentam-se as informações sobre as horas 

trabalhadas e os salários recebidos por Carlos e Ana no mesmo gráfico e na 

mesma tabela, a fim de facilitar e agilizar a leitura dos dados. 

As respostas das questões propostas podem ser obtidas por meio dos 

registros numérico, tabular, gráfico ou pela combinação deles. Portanto, o 

objetivo é verificar quais as estratégias e registros de representação os alunos 

irão mobilizar para extrair informações referentes às questões. 

 
 

                Registro de                                               Registro de 
                Partida                                                      Chegada 
                                                                 
                Gráfico                                                    Numérico 

 
                Tabular (numérico)                                  Língua Natural 
                                                                  

 
 
 

A taxa de pagamento por hora de trabalho não foi fornecida diretamente, 

uma vez que poderia influenciar o aluno a usar essa estratégia e assim obter os 

salários simplesmente multiplicando o número de horas trabalhadas pelo valor-

hora. No entanto, a intenção é deixar o aluno lançar mão dessa estratégia para 

obtenção de suas respostas, se assim achar necessário. 

No item (a), além da estratégia acima, os alunos também poderão usar o 

registro de tabela e obter as respostas por meio da proporcionalidade direta, 

uma vez que as escolhas didáticas levaram em conta essa possibilidade.  



 

 

Outra possibilidade de obtenção das respostas às questões é via registro 

gráfico, por meio do qual os alunos poderão obter as informações de forma mais 

rápida e direta. 

Se a estratégia for a redução à unidade, a primeira parte do item (b) é 

evidente, ou seja,  quem ganha menos. No entanto, quando se pergunta quantas 

horas mais, as dificuldades aumentam, o que pode conduzir a busca de 

informações nos outros registros apresentados. 

Já no item (c), se a opção for a redução à unidade, exige-se inicialmente o 

cálculo aritmético, o que pode, conforme na segunda parte do item anterior, 

conduzir a busca de informações nos outros registros apresentados. 
 

Acredito que os alunos terão perfeitas condições de resolverem as 

perguntas propostas, não apresentando maiores dificuldades. No entanto, 

destaco que é de suma importância que os alunos expliquem, registrando o 

procedimento ou a combinação de procedimentos utilizados na resolução da 

atividade. 

 

 

Análise a posteriori da Atividade 6 

 

Para o desenvolvimento da atividade, os alunos poderiam lançar mão das 

seguintes estratégias de resolução: redução à taxa unitária, proporcionalidade 

direta com o auxílio da tabela e a leitura direta via registro gráfico. Conforme 

observado nas atividades anteriores, de forma geral, os alunos não utilizaram a 

taxa de pagamento por hora para responder as questões nas quais havia a 

necessidade de seu uso; da mesma forma, não a utilizaram para responder às 

demais questões da atividade. 

Para o item (a), todas as duplas utilizaram o registro gráfico respondendo 

corretamente à questão: 
 

 
 

Figura 57 - Protocolo da dupla D1 - Atividade 6 



1 

 

 

 
 

Figura 58 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 6 
 

Na utilização do registro gráfico, os alunos tiveram que ir além de uma 

simples decodificação entre um ponto e um par de números. Após identificação e 

associação dos valores das grandezas aos seus respectivos valores 

correspondentes, os alunos obtiveram a diferença entre os salários expressos no 

eixo das ordenadas, chegando assim ao valor de 5 reais. No estudo das 

funções, a diferença entre os valores das ordenadas quando a abscissa aumenta 

uma unidade tem uma importância fundamental; portanto, acredito que houve 

novamente uma evolução na exploração do registro gráfico. 

Para o item (b), as duplas buscaram informações nos registros gráfico e 

de tabela, de diferentes formas. Somente a dupla D1 não apresentou resposta 

satisfatória, pois, apesar de identificar que Ana precisa trabalhar mais horas para 

ganhar R$ 20,00, não conseguiu dizer quantas. 

As duplas D2 e D3 mobilizaram o registro gráfico e o registro de tabela na 

busca de informações: 
 

 
 

Figura 59 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 6 
 

 
 

Figura 60 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 6 
 

 Pelos protocolos da dupla D3, percebe-se que o registro gráfico seria a 

primeira tabela e o registro de tabela seria a segunda tabela. 
 

As duplas D1 e D4 utilizaram somente o registro gráfico: 
 



 

 

 
 

Figura 61 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 6 
 

A dupla D5 utilizou somente o registro de tabela. 
 

 
 

Figura 62 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 6 
 

Não foi possível determinar qual o tipo de informação ou estratégia usada 

pelas duplas que utilizaram dois registros de representação para responderem à 

questão, uma vez que não deixaram mais nenhum registro nos protocolos.  

Pelas análises dos protocolos dos alunos foi possível observar que 

durante a realização da atividade as duplas D2, D3 e D5 utilizaram dois registros 

de representação; de acordo com suas necessidades, buscaram a 

representação que lhes proporcionaram um custo de tratamento menor; e, ainda, 

não se limitaram a uma forma de representação da mesma situação. É valido 

lembrar que para Duval (apud DAMM, 2002, p.182) a coordenação entre 

registros de representação contribui para o funcionamento do pensamento 

humano, uma vez que potencializa as forma de tratamento, permite ampliar as 

informações do objeto matemático representado e dessa forma conceituá-lo.  

Somente as duplas D3 e D5 responderam corretamente ao item (c); as 

outras duplas encontraram dificuldades para resolvê-lo. Contrariando o que 

aconteceu no item anterior, todas as duplas optaram pelo registro gráfico. 
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Figura 63 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 6 
               

 As duplas D1, D2 e D4 não conseguiram mobilizar as informações entre os 

valores das grandezas. As respostas foram diversas e equivocadas: 
 

 
 

Figura 64- Protocolo da dupla D1 - Atividade 6 
 

 

            
Figura 65 - Protocolo da dupla D2 - Atividade 6 

 

 
 

Figura 66 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 6 
 

Conforme mencionei na análise a priori, excluí da tabela o valor recebido 

por uma hora de trabalho a fim evitar que os alunos optassem por essa 

estratégia e recorressem somente a cálculos numéricos. Os alunos poderiam 

lançar mão dessa estratégia se assim sentissem necessidade. De forma geral, 

deixaram de recorrer a estratégias usadas anteriormente na mesma atividade, 



 

 

na qual três duplas mobilizaram dois registros de representação. Pelas análises 

dos protocolos dos alunos, pode-se inferir que os mesmos, efetuaram 

novamente o cálculo da diferença entre os valores em reais para um 

determinado número de horas, no caso, 12 horas trabalhadas, sendo que, o 

correto seria a diferença entre as horas trabalhadas para o valor recebido de 30 

reais. 

Portanto, acredito que o sucesso da estratégia da resolução do item (a) 

acabou por influenciar a resolução do item (c), que necessitava de uma análise 

local e qualitativa. 

Apesar do pouco contato dos alunos com o registro gráfico, percebe-se 

que, de forma geral, foi o preferido na busca por informações. Para alunos com 

mais experiência, talvez fosse apenas uma leitura pontual; no entanto, para 

alunos iniciantes, era necessária uma apreensão mais global e qualitativa de 

leitura e tratamento. Conforme disse acima, foi proporcionada aos alunos a 

possibilidade de usar outras estratégias na busca de informações. Poderia até 

ser o registro mais fácil de tê-las, com um custo cognitivo menor, porém, não era 

o mais conhecido pelos alunos. 

Como o registro gráfico foi o primeiro a ser apresentado, parece que, de 

forma geral, as duplas resistiram a buscar outras estratégias em outro registro. 

Nos mais diversos níveis de ensino, esse fenômeno acontece quando o 

aluno limita-se à forma de representação utilizada, efetuando tratamentos 

somente no registro de representação apresentado. Duval (2003, p. 22) 

denomina esse fenômeno de “enclausuramento” de registros. 

Portanto, na medida do possível, no ensino da Matemática e 

especificamente da Álgebra, devemos desenvolver com os alunos atividades por 

meios das quais seja possível explorar mais de um registro de representação 

para apresentar as propriedades e aspectos de um mesmo objeto, 

proporcionando assim a capacidade de mudar de registros de forma autônoma,e 

seguir adquirindo conhecimentos matemáticos. 
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Quadro 3 – Síntese de algumas das respostas que nortearam a análise a posteriori da sessão III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 
5 

 

 

 

 

 

Completaram corretamente 

as correspondências no 

registro de tabela. 

 
 

D1 

Para t = 1,5 e t = 2,5 associou 
respectivamente os valores k = 1,50 e k = 
4,50. Os demais foram completados 
corretamente. 

D2 Sim. Todos os valores. 

 
D3 

Para t = 1,5 e t = 2,5 associou 
respectivamente os valores k = 2,50 e k = 
4,50. Os demais foram completados 
corretamente. 

 

D4 

Para t = 1,5, associou o valor k = 2,50. Os 
demais foram completados corretamente. 

D5 Sim. Todos os valores. 

 

 

. 

 

Representaram 

corretamente os pares 

ordenados no plano 

cartesiano 

 

 

 

 
 
 

D1 

Para a representação dos pares ordenados 
(1,5  , 1, 5) e (2,5  , 4, 5) não localizou o 
valor das ordenadas, representando como 
(1,5  , 2) e (2,5  , 4). Os demais foram 
representados corretamente. 

 
D2 

Somente o ponto (0, 0) apresentou 
problemas na representação; os demais 
foram representados corretamente. 

 
 

D3 

Não representou inicialmente os pontos no 
gráfico, em seguida só deixou de 
representar o ponto (0,0). Os demais foram 
representados corretamente. 

 
D4 

Com exceção do ponto de coordenadas 
(3,5  , 7), todos os pontos foram 
representados corretamente. 

 
D5 

 

Somente o ponto (0, 0) apresentou 
problemas na representação, os demais 
foram representados corretamente. 

Constataram que todos os 

trabalhadores ganham o 

mesmo valor por hora de 

trabalho. 

 

D1 Não. Associou ao maior valor recebido. 

D2 Não. Resposta inconsistente. 

D3 Não. Apesar de afirmar que ninguém, não 
apresenta uma resposta satisfatória.  

D4 Não. Afirma que é João. 

D5 Não. Associou ao maior valor recebido. 

Afirmaram que o valor de k 

é variável e depende das 

horas trabalhadas. 

 

 

D1 Sim. 
D2 Sim. 
D3 Sim. 

D4 Sim. 

D5 Sim. 
 

D1 
Não. Entendeu que deve adicionar os 
valores recebidos por dia. 



 

 

Generalizaram o cálculo do 

valor recebido em função 

das horas trabalhadas no 

registro da língua natural. 

D2 Sim.  

 
D3 

Não deixa explícita a forma do cálculo do 
montante. Deduz-se que usará o processo 
aditivo. 

D4 Sim.  
 

D5 
 

Sim.  

 

Representaram no registro 

algébrico a relação entre k e 

t. 

 

D1 Não. Praticamente não houve tentativa de 
representação. 

D2 Sim. 
D3 Sim. 
D4 Sim. 

D5 Sim. 

 

Representaram 

corretamente no registro 

algébrico a relação entre k e 

t. 

D1 Não. 

D2 Sim. 

D3 Não. Registrou t = k. 

D4 Sim. 
D5 Sim. 

 
 
 

Atividade 
6(a) 

 
 
 
 
 

Atividade 
6(b) 

 
 
 
 
 
 
 

Atividade 
6(c) 

 

Registros mobilizados na 

obtenção de informações. 

 

D1 Gráfico. 
D2 Gráfico. 

D3 Gráfico. 

D4 Gráfico. 

D5 Gráfico. 

 

 

Registros mobilizados na 

obtenção de informações. 

D1 Gráfico. 

D2 Gráfico e de tabela. 

D3 Gráfico e de tabela. 

D4 Gráfico. 

D5 Tabela. 

 

 

Mobilizaram os registros 

gráfico e de tabela na 

obtenção de informações. 

D1 
 

Gráfico. 

D2 Gráfico. 

D3 Gráfico. 

D4 Gráfico. 

D5 Gráfico. 
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Atividade 79
− Quanto tem no cofrinho? 

 
 

Gil quer poupar dinheiro para um passeio a um parque de diversões. Ele 

tinha 1 real em seu cofrinho. Ele então começou a entregar folhetos e ganha 3 

reais por dia. Cada dia ele coloca os 3 reais no seu cofrinho. 
 

a) Gil quer saber quanto dinheiro ele vai ter em seu cofrinho após o 

primeiro dia de trabalho. Diga-lhe o quanto.  

 

b) Gil quer saber quanto dinheiro ele vai ter em seu cofrinho após cinco 

dias de trabalho. Diga-lhe a resposta. Explique como chegou à resposta. 

 
c) Gil quer saber quanto dinheiro ele vai ter em seu cofrinho após 15 dias 

de trabalho. Diga-lhe a resposta. Explique como chegou à resposta. 
 

 
d) Gil quer saber quanto dinheiro está no seu cofrinho quando você não 

estiver por perto para ajudá-lo. Ele sempre sabe quantos dias ele trabalhou, mas 

não sabe como descobrir quanto dinheiro está no seu cofrinho. Explique como 

ele deve fazer para descobrir quanto tem no seu cofrinho. 

 

e) Se d representa o número de dias trabalhados por Gil e m o valor 

acumulado, escreva uma expressão Matemática usando a linguagem simbólica 

que relaciona m e d ? 

 

f) Faça uma tabela para representar os dias trabalhados (d) e o valor 

acumulado (m) por Gil. Em seguida represente no eixo horizontal os dias 

trabalhados (d) e no eixo vertical, o valor acumulado (m); e então represente 

graficamente  os pares de números representados na tabela. 

 

                                            
9 Adaptado de Early Álgebra.Disponível em: 
<http://ase.tufts.edu/education/earlyalgebra/materials/3rd/26-FunctionsI.doc>. Acesso em: 15 
maio 2010. 



 

 

 
 
 

 

Análise a priori da Atividade 7 
 

 

A atividade é a última da sequência didática, e o objetivo é analisar a 

produção dos alunos em diferentes representações. A atividade explora a 

relação entre duas grandezas que lida com um padrão de crescimento ao longo 

do tempo.  

Os itens iniciais da atividade têm por objetivo conduzir de forma gradativa 

os alunos a generalizarem no registro da língua natural o cálculo do montante. 

Em seguida, é solicitada a generalização no registro algébrico e a 

representação no registro de tabela e gráfico. 
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                   Registro de                                                   Registro de 

                   Partida                                                          Chegada 

                                                                               Língua Natural 
 

          Língua Natural                                             Numérico e/ou Tabular 
 

                                                                              Algébrico 
 

                                                                              Gráfico 
 

 

No item (a), espera-se que os alunos não apresentem dificuldades, uma 

vez que o problema fornecido no registro da língua natural é uma situação do 

cotidiano, necessitando apenas da compreensão leitora.  
 

Para os itens (b) e (c), os alunos deverão efetuar o produto entre o valor 

que representa os dias trabalhados e o valor ganho por dia e, em seguida, 

adicionar o valor inicialmente guardado no cofrinho. Como mencionei acima, 

exige-se a compreensão leitora e cálculos aritméticos elementares. Portanto, 

espera-se que os alunos não apresentem maiores dificuldades nesses itens. 
 

O item (d) exigirá dos alunos uma generalização na forma verbal da 

situação; sendo assim, acredito que o sucesso da resposta está associado à 

competência leitora do aluno, visto que a situação apresentada nesse item é 

mais complexa que a inicial. Porém, acredito que não deva ser vista como um 

obstáculo, por estar dentro dos padrões da competência leitora dos alunos dessa 

série. 

Entendo que os alunos não terão maiores problemas, expressarão de 

forma similar que, para obter o montante, deve-se multiplicar o número de dias, 

qualquer que seja, pelo valor recebido por dia, adicionando-se o valor guardado 

inicialmente no cofrinho. 
 

 No entanto, no item (e), exige-se a generalização na linguagem algébrica; 

o resultado esperado é m = 3xd + 1. Conforme já mencionei anteriormente, a 

aquisição desse tipo de linguagem por parte dos alunos é muito difícil; porém, 

essencial para a aprendizagem da Matemática. 

Durante a sequência didática, explorei, na medida do possível e de 

diferentes formas, essa linguagem, na tentativa de estabelecer de forma 



 

 

gradativa uma proximidade com a situação-problema proposta. Mais uma vez, 

acredito que os alunos possam apresentar dificuldades em generalizar na forma 

algébrica a situação proposta, sendo necessária a presença do professor como 

mediador para auxiliar na conversão do registro da língua natural para o 

algébrico. 
 

O item (f) visa analisar a produção dos alunos nos registros de tabela e 

gráfico. Apesar de os alunos já terem contato com o registro de tabela, trata-se 

de uma situação em que terão que construí-la por completo. O fundamental da 

tabela é que compreendam que deva existir a correspondência entre os valores 

das variáveis. Espera-se que apareçam tabelas com a identificação e sem a 

identificação das variáveis na coluna em que foram representados os valores. 

Uma dúvida pertinente que pode surgir é quanto à quantidades de valores 

colocados na tabela.  
 

Já na representação gráfica, julguei necessário fornecer os eixos 

coordenados com as linhas de grade para facilitar sua construção; portanto, 

suponho que os alunos terão dificuldades, visto que, possivelmente, é a primeira 

vez que realizam essa atividade.  

Os alunos poderão apresentar dificuldades em localizar e identificar os 

eixos coordenados, uma vez que são indicados como horizontal e vertical, 

palavras que podem não fazer parte de seus vocabulários ou serem pouco 

usadas por eles, causando, assim, dificuldades na localização. Assim sendo, a 

enumeração dos eixos cuja unidade de medida é determinada pela malha é 

passo fundamental na localização dos pares ordenados. 
 

Uma vez construída e preenchida a tabela, espera-se que os alunos 

utilizem os valores das grandezas para a representação no registro gráfico. A 

representação poderá não ocorrer para pontos cujas coordenadas não possam 

ser localizadas nos eixos das abscissas e das ordenadas, visto que os valores 

para as variáveis são escolhas dos alunos. 

Um obstáculo que pode surgir à situação é referente ao ponto (0,1), caso 

os alunos atribuam o valor “zero” para a variável dia. Pontos representados 

sobre os eixos coordenados costumam causar dificuldades de representação. 
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Análise a posteriori da Atividade 7 

 

Para realização da atividade, uma aluna da dupla D2 faltou. Por esse 

motivo a outra aluna da dupla recusou-se a realizar a atividade. Tentei 

convencê-la a fazer; no entanto, ela manteve sua posição. Logo, a atividade teve 

a participação das outras quatro duplas. 

Antes de começar, enfatizei aos alunos que era a atividade final e que 

gostaria que a realizassem da forma mais independente possível, ou seja, não 

solicitassem a presença do professor. 
 

Para os itens (a), (b) e (c), as duplas D1 e D4 mostraram que 

compreenderam a situação, para a qual o cálculo do montante dependia de um 

valor fixo e outro variável: 
 

 
 

Figura 61 - Protocolo da dupla D1 - Atividade 7 
 

 

Figura 68 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 7 
 

As duplas D3 e D5 fixaram-se no dinheiro ganho somente pelos dias 

trabalhados, e assim acabaram por realizar de forma incorreta o cálculo do 

montante: 

 
 

Figura 69 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 7 
 
 

 



 

 

 
 

Figura 70 - Protocolo da dupla D5 - Atividade 7 
 

Portanto, para os itens (a), (b) e (c), na análise a priori, acreditava-se que 

os alunos não apresentassem maiores dificuldades, uma vez que para a 

compreensão da situação era exigida a competência da leitura e a realização de 

operações aritméticas elementares. No entanto, conforme mencionado, duas 

duplas acabaram por realizar cálculos errados dos montantes, em virtude do 

tratamento equivocado realizado no registro da língua materna.  
 

Para o item (d), somente a dupla D4 realizou a generalização da situação 

no registro da língua materna. As outras três duplas a fizeram desconsiderando 

o valor inicial, que não dependia do número de dias trabalhados: 
 

 
Figura 71 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 7 

 
 

 
 

Figura 72 - Protocolo da dupla D3 - Atividade 7 
 

As outras duplas apresentaram as seguintes explicações: a dupla D1 

afirma que, já que se ele sabe quantos dias trabalhou, basta pegar três e fazer a 

“continha” de vezes com os dias que ele trabalhou para obter o resultado; a 
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dupla D5, por sua vez, não entende a situação e afirma que é só adicionar mais 

três reais em cada dia de trabalho no cofrinho. 
 

Mesmo a dupla D1, que inicialmente respondeu corretamente como 

deveria calcular o montante para 5 e 15 dias (Figura 66), generalizou a situação 

no registro da língua natural somente para o valor recebido por dias trabalhados. 

Acredito que não tenha sido a fluência da leitura, já que os alunos 

compreenderam a situação expressa no enunciado, no entanto, não 

responderam o que foi pedido, não se concentraram ou não tiveram uma 

apreensão global da situação. 
 

Para o item (e), era necessária a conversão do registro da língua materna 

para o algébrico. Somente a dupla D4 realizou corretamente a generalização da 

situação no item anterior; portanto, era esperado que essa dupla também a 

realizasse no registro algébrico. No entanto, a dupla acabou por omitir o valor 

inicial de um real: 
 

 

 

 

 

 

         

 
Figura 73 - Protocolos das duplas D3, D4 e D5 - Atividade 7 

 

A representação da situação no registro algébrico não ocorreu. 

Positivamente, vale destacar que, de certa forma, as duplas D3, D4 e D5 parecem 

ter se apropriado do registro algébrico ou ter alcançado um sentido para o uso 

das letras, visto que em nenhum momento solicitaram a presença do professor 

para esclarecer dúvidas sobre o que fazer, expressando assim a relação entre 

as variáveis. Sendo assim, acredito que apesar de se tratar de uma situação 

particular de generalização no registro da língua materna e algébrico percebe-se 

que brevemente se apropriarão do uso da linguagem algébrica. 



 

 

A dupla D1, foi a única que pediu esclarecimentos sobre o que fazer com 

m e d, mostrando que a sequência apresentada não proporcionou a 

compreensão da utilização da escrita algébrica. 

Ao final da atividade, foi perguntado a cada dupla o que haviam escrito no 

registro algébrico e se a escrita retratava a situação do problema. 

As duplas D3 e D5, apesar das escritas equivocadas, afirmaram que, para 

descobrir o valor de m, bastava multiplicar o valor de d por três, o que 

representava a situação do enunciado. 

A dupla D4, rapidamente percebeu que havia cometido um engano, já que 

deveriam ter adicionado o valor um ao número de dias multiplicado por três, para 

assim obter a representação da situação.  

Apesar da representação equivocada no registro algébrico, três duplas 

foram capazes de reconhecer o mesmo objeto matemático ou a situação nas 

duas representações, o que mostra, no meu entender, mais uma vez um grande 

avanço.  

Para o item (f), as duplas deveriam representar a mesma situação nos 

registro tabular e gráfico. Somente a dupla D4 representou corretamente a 

situação nos registros mencionados acima. As duplas D1, D3 e D5 alternaram 

entre apenas uma das representações, considerando o valor recebido pelos dias 

trabalhados, e não pelo valor acumulado. 
 

 
 

Figura 74 - Protocolo da dupla D4 - Atividade 7 



1 

 

 
 

Figura 75 - Protocolo da dupla D1 - Atividade 7 
 

 

Conforme foi dito somente a dupla D4 realizou todas as representações 

solicitadas no enunciado, mostrando que, mesmo após ter efetuado 

equivocadamente a representação no registro algébrico, efetuou corretamente 

as outras duas representações. 
 

Já as duplas D1, D3 e D5 representaram apenas um dos registros entre os 

solicitados no enunciado. A dupla D1 só efetuou o registro gráfico; e as duplas D3 

e D5, o registro tabular. 

Vale destacar que, mais uma vez, não por falta de tempo hábil, mas talvez 

por falta de atenção, os alunos concentraram-se apenas em uma parte do 

enunciado. 

   Outra possibilidade é que acreditam que cada enunciado sempre esteja 

associado a apenas um procedimento, uma ação ou uma tomada de decisão; 

acabando por realizar algumas atividades de forma parcial ao que é solicitado, 

como no item (f). Essa concepção pode ter sido adquirida na trajetória escolar. 

De forma geral, considero que todas as duplas compreenderam a situação 

inicialmente proposta. No entanto, no decorrer do desenvolvimento da atividade, 

três duplas concentraram-se em apenas um aspecto da situação, ou seja, no 



 

 

valor recebido pelos dias trabalhados. Portanto, acredito que parte dos erros 

cometidos na atividade não ocorreu de uma leitura errada da situação.  

Lochhead e Mestre (1994, p.149) comentam sobre concepções erradas de 

alunos na resolução de problemas e as dificuldades em eliminá-las. O valor 

acumulado era composto de duas partes: os dias trabalhados e o valor 

inicialmente guardado.  

A necessidade de um cálculo para o valor recebido por dias trabalhados 

pode ter induzido a pensarem que também era suficiente para a obtenção do 

valor acumulado. 

Em relação à representação na linguagem algébrica, as duplas não 

realizaram corretamente a conversão; contudo, entenderam que as duas 

representações, no registro da língua natural e no registro algébrico, tratavam-se 

da mesma situação, o que, no meu entender, foi muito positivo. 

Uma dificuldade observada foi em relação à diferença entre o que os 

alunos pensam em dizer e o que realmente dizem em relação à linguagem 

algébrica, já que esbarram em níveis de compreensão de ordens sintática e 

semântica. Segundo Duval (2003, p. 27), um acerto ou erro elementar de forma 

isolada “não tem nenhum valor do ponto de vista cognitivo”, é necessário uma 

análise em termos de “reagrupamentos de itens”. A fim de eliminar as 

inconsistências de certas concepções erradas construídas pelos alunos, é 

necessário que participem efetivamente para que isso ocorra. 

Os alunos inicialmente não tiveram uma compreensão incorreta do 

enunciado, visto que todas as duplas responderam com pertinência que após um 

dia de trabalho o valor acumulado seria de três reais pelo dia trabalhado mais o 

valor inicial de um real, ou seja, quatro reais. Foi no decorrer da atividade e em 

suas escritas algébricas que os alunos não retrataram a situação proposta. Uma 

comparação numérica entre os resultados produzidos pelos alunos poderia 

conduzi-los a reavaliar seus resultados e refletirem sobre suas contradições. 

Esse tipo de abordagem que contemple as compreensões: qualitativa, 

quantitativa e conceitual contribui no processo da passagem do registro da 

língua natural para o registro algébrico (LOCHHEAD E MESTRE, 1994, p.151). 

A condução por meio do registro da língua natural de modo a propiciar aos 

alunos a generalização da situação no mesmo registro e em diferentes 

representações foi muito produtiva. Três duplas demonstraram compreender o 
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uso das letras e estabeleceram mesmo que equivocadamente, uma relação de 

dependência entre as grandezas. 

Apesar de não se ter alcançado de modo geral resultados satisfatórios, foi 

possível verificar as dificuldades e entraves na realização da atividade, a saber: 

as interpretações e concepções dos alunos em relação ao enunciado da 

situação-problema; a generalização fundamental no estudo Álgebra, que nem 

sempre acontece de forma correta; e a expressão da generalização, que quando 

solicitada em outro tipo de registro, deve respeitar regras de sintaxe e semântica. 

 Portanto, acredito que as dúvidas, dificuldades e erros cometidos pelos 

alunos são inerentes ao processo de ensino e aprendizagem da Álgebra em 

alunos do 7° ano do Ensino Fundamental, não podendo ser vistos como algo 

depreciativo, muito pelo contrário, de forma geral, fazem parte do processo de 

aquisição do conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Quadro 4 – Síntese de algumas das respostas que nortearam a análise a posteriori da sessão IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atividade 
7 

 

 

Calcularam corretamente os 

valores dos montantes para 1, 

5 e 15 dias trabalhados. 

 

D1 Sim. 

 
D3 

Não. Somente para o primeiro dia. 
Para os demais dias o valor do 
montante é 16 reais e 64 reais.  

D4 Sim. 

 
D5 

Não. Somente para o primeiro dia. 
Para os demais dias omite o valor 
inicial. 

Generalizaram corretamente o 

valor do montante em função 

dos dias trabalhados no 

registro da língua natural. 

 

D1 Não. Omitiu o valor inicial. 

 

D3 
 

Não. Omitiu o valor inicial. 
D4 Sim. 

 

D5 
 

Não. Resposta não condiz à situação. 

 

Expressaram a relação entre o 

montante e os dias trabalhados 

na forma algébrica. 

 

 

D1 
 

Não houve representação algébrica. 

 

D3 
 

Sim. De forma incorreta. 
 

D4 
 

Sim. De forma incorreta. 

 

D4 
 

Sim. De forma incorreta. 

Representaram a relação entre 

o montante e os dias 

trabalhados no registro de 

tabela. 

D1 Não. 

D3 Sim. De forma incorreta. 

D4 Sim. De forma correta. 

D5 Sim. De forma incorreta. 

 

Representaram a relação entre 

o montante e os dias 

trabalhados no registro gráfico. 

 

D1 
 

Sim. De forma incorreta. 
 

D3 
 

Não. 
 

D4 
 

Sim. De forma correta. 

D5 Não. 
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Anexo I −−−− Autorização 

 
 

 
Eu Edson Eduardo Castro, professor de Matemática da E.E. Profª Julieta 

Farão e aluno de Pós−Graduação em Educação Matemática da PUC−SP solicito 

ao senhores pais e responsáveis que autorizem a participação do aluno 

_____________________________________ em quatro sessões de atividades 

de Matemática de 60 minutos cada, relacionada à aprendizagem da Matemática. 

As sessões serão realizadas nas dependências da escola no período da 

manhã pelo professor de Matemática. 

Esclareço que haverá coleta de material escrito e transcrição de áudio, 

sendo que, tais informações servirão para nortear pesquisas na área da 

aprendizagem da Matemática, especificamente para o grupo de pesquisa em 

Educação Algébrica (GPEA). Destaco ainda que, os nomes dos participantes 

serão omitidos ou modificados a fim de preservar sua identidade.  

 
 
 
 
 
 
 

     São Paulo ______ de _______________ de 2010 
 
 

     Assinatura do responsável _____________________________ 
 
 
 
 
 

               ________________________________________ 
 

                                  Professor e Pesquisador – Edson Eduardo Castro 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo II – Atividade para introdução à leitura e representação 

gráfica 

 

 
 

Fonte: Tinoco (2009, p. 15) 
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Anexo III – Adaptações nas Atividades 

 
Atividade 1 

 

Originalmente a atividade tratava da diferença entre as alturas de dois 

jovens. Com a finalidade de evitar possíveis problemas nas representações das 

medidas das alturas, visto que seriam dadas em metros e a diferença em 

centímetros, optou-se em explorar uma situação que envolvia a diferença de três 

reais entre as quantias de dois amigos. 

Os itens (a), (b) e (c) são semelhantes à atividade original. 

Os itens (d) e (f) foram inseridos com a finalidade de explorar a 

generalização da situação no momento em que a diferença das quantias é de 

três reais. 

O item (g) foi inserido com a finalidade de conduzir os alunos ao 

preenchimento da tabela. 

O item (h)  que tratava das representações algébricas foi semelhante à 

Atividade original. 

 

Atividade 2 

 

A atividade da sequência é ainda uma das etapas da atividade anterior. 

 Originalmente exploram-se também as alturas de dois jovens e a 

diferença entre elas usando como recurso visual os segmentos (tiras) utilizados 

na Atividade. 

Portanto, achou-se conveniente explorar de forma similar e geral a medida 

das alturas das tiras, ao invés de associá-las às alturas dos jovens. As 

sentenças algébricas foram exploradas de forma similar à Atividade original. 

 

Atividade 3 

 

Inicialmente, na atividade foi sugerida uma discussão com as crianças 

sobre algumas afirmações e representações da relação entre as tiras. Como 

conteúdo principal e de forma geral a atividade aplicada é a mesma que a 

original. 



 

 

Atividade 4 

 

Na atividade original são exploradas inicialmente de maneira lúdica a 

projeção vertical sobre os dois eixos de um gráfico bidimensional e a taxa fixa de 

remuneração por hora de trabalho. 

Sendo assim, foi utilizada a última etapa da atividade, que para a 

sequência de atividades do trabalho visava explorar a representação gráfica 

cartesiana como mais uma possibilidade de representar a variação entre 

grandezas. 

 

Atividade 5  

 

Os itens (a), (b), (c), (d) e (f) são os mesmos da atividade original que visa 

também de uma forma lúdica conduzir os alunos a observarem a disposição dos 

pontos em uma linha reta, uma vez que se trata da representação de uma 

função linear no gráfico cartesiano. Já os demais itens não fazem parte da 

atividade, foram inseridos com o intuito de explorar a generalização da relação 

na língua natural, e as representações nos registros: gráfico, de tabela e 

algébrico. 

 

Atividade 6 

 

De forma geral, a atividade original tem o objetivo de explorar a 

comparação de grandezas que variam proporcionalmente. Inicialmente por meio 

das representações gráfica e de tabela os alunos são conduzidos a obterem as 

taxas de proporcionalidade, explorar as variações entre as grandezas e 

compreenderem que tanto a representação gráfica e a representação na tabela 

são dados da mesma situação. 

Numa etapa da atividade é solicitado que os alunos preencham parte da 

tabela, representem os pares graficamente e respondam a perguntas referentes 

às horas trabalhadas e valores recebidos pelos trabalhadores. 

Optou-se assim em explorar apenas as perguntas referentes às horas 

trabalhadas e valores recebidos pelos trabalhadores, não exigindo dos alunos as 

representações gráficas e de tabela. 
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Atividade 7 

 

A idéia central da atividade foi mantida, visto que o contexto é o mesmo, 

os itens (a), (b), (c) e (d) praticamente também são os mesmos. E ainda, são 

solicitadas a representação algébrica e a representação no registro de tabela da 

relação entre as grandezas. 

Na atividade aplicada para os alunos foi inserida a representação gráfica 

que não constava na atividade original. Por outro lado, não foi solicitado aos 

alunos criarem novas histórias de novas situações que representassem funções. 

 

 


