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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar e discutir uma proposta 

didática para o conteúdo de Equações do 1°grau considerando a análise de erros de 

estudantes do Ensino Fundamental a partir do contexto de situações com balança.  De 

acordo com os objetivos esta pesquisa foi classificada como exploratória, e quanto ao 

levantamento de dados foi emprega do estudo de caso. A pesquisa teve a colaboração de 

cinco professores de matemática da rede pública estadual de ensino que participaram de 

uma entrevista que também investigou concepções e práticas desses professores sobre o 

ensino-aprendizagem do conteúdo de Equações do 1º grau com uma incógnita. Ao 

contemplar as respostas dos professores participantes, percebemos que desconhecem a 

análise de erros como metodologia de ensino mesmo após identificarem os mesmos 

tipos de erros discutidos nesta pesquisa. Produzimos uma proposta didática baseada em 

situações que trabalham erros comuns visando desenvolver a capacidade de raciocinar 

do estudante sem que haja o emprego de técnicas usadas de maneira mecânica. 

Palavras-chave: Análise de erros; Ensino de matemática; Equações do 1º grau 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

  

This paper aims to present and discuss a didactic proposal for the content of Equation of 

degree1 considering the error analysis of students of elementary school from the context 

of situations with balance. According to this research, its objectives was classified as 

exploratory, and as the survey data was used as a case study. The research had the 

collaboration of five mathematics teachers from the state public school system who 

participated in an interview and also investigated conceptions and practices of teachers 

on the teaching-learning Equation content of 1st degree unknown. When contemplating 

the answers of the participating teachers, we realized that ignore the error analysis as a 

teaching methodology even after identifying the same types of errors discussed in this 

research. We produce a didactic proposal based on situations that work common 

mistakes in order to develop the student's ability to reason without the use of techniques 

used in a mechanical way 

 

Keywords: Error analysis; Mathematics education; 1st degree equations 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação do tema 

 

O erro faz parte do processo de ensino-aprendizagem e é muito comum na 

disciplina de Matemática. No entanto, o erro évisto na educação como algo ruim e que 

traz consigo a punição, além disso, muitos professores deixam de dar a devida atenção 

aos erros e perdem a oportunidade de compreender o que levou o estudante a cometer 

determinado erro.  

Infelizmente, ainda hoje, para muitos professores, o erro tem um caráter 

disciplinador. E mesmo que detectados, os erros são esquecidos e, consequentemente, se 

tornarão recorrentes nas séries posteriores deixando grandes lacunas na aprendizagem 

além decontribuir para entendimentos equivocados. Não podemos ver o erro ou usá-lo 

de maneira preconceituosa, desvalorizando o estudante. 

A análise dos erros dos estudantes tem sido objeto de estudos de muitos 

pesquisadores e educadores e apresenta como problemática central a compreensão de 

suas potencialidades e limitações no âmbito da pesquisa e do ensino. 

Segundo Cury (2007), por exemplo, a Análise de Erros pode ser vista de duas 

maneiras distintas. Como linha de pesquisa em Educação Matemática,trata-se de um 

tema que vem crescendo dentre os estudos da Educação Matemática e se caracteriza de 

acordo com os objetivos e particularidades de cada pesquisador e como metodologia de 

ensino, nos casos em que, a Análise de Erros é trabalhada em sala de aula com o 

objetivo de levar os estudantes a discutirem suas próprias soluções favorecendo a 

aprendizagem. 

Como metodologia de ensino, a Análise de erros é uma ferramenta que busca a 

melhoria da qualidade da aprendizagem, da qualidade do ensino de matemática além de 

ser uma grande oportunidade para que os estudantes possam refletir sobre seus próprios 

erros, atribuindo significado ao estudo dessa disciplina e usá-la com naturalidade em 

sua vida como cidadãos. Dessa forma, o professor pode compreender como acontece a 

construção do conhecimento dos estudantes que apresentam dificuldades na 
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aprendizagem, contribuindo para a formação de um cidadão que pensa sobre si mesmo, 

que desenvolve habilidades com sucesso.  Nessa perspectiva, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN orientam que, já nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental , deve-se iniciar esse trabalho com os estudantes a fim de: 

Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 

estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania 

(BRASIL, 1997, p. 6). 

 

 

Nesse entorno escolar, a Álgebra permite, por exemplo, aos estudantes a 

representação de um contexto real em linguagem matemática. Tarefa nem sempre fácil 

de ser realizada e, portanto, geradora de muitos erros. De fato, nos resultados do 

SAEB,por exemplo, os itens referentes àÁlgebra raramente atingem o índice de 40% de 

acerto em muitas regiões do país. (BRASIL, 1998, p. 116). 

A escolha pelo estudo das equações algébricas e pela análise dos erros dos 

estudantes se deu a partir do ano de 2010 durante as atividades do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID da UFPB. O programa tem 

como um dos objetivos principais o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação. Na oportunidade, desenvolvemos atividades em uma 

escola pública estadual e nos deparamos com muitas situações em que os estudantes 

tinham certo temor em tirar suas dúvidas ou pedir ajuda para resolver exercícios.  

Em conversas com alguns estudantes, estes justificaram que o motivo da 

apreensão ao pedir ajuda na disciplina de Matemática era pelo medo de errar, pois já 

tinham visto a explicação dada pelo professor e feito alguns exercícios em sala e 

continuavam sem entender. Diante dessas experiências percebemos como o erro 

desperta medo ou insegurança nos alunos. É possível que esse sentimento esteja 

relacionado com o fato de que o erro ainda é encarado, por muitos professores, como 

termômetro que aponta se os estudantes sabem ou não determinado conteúdo. 

O desinteresse do professor com relação aos erros cometidos pelos alunos em suas 

produções escritas abrirá espaço para que o erro se torne reincidente. Nas atividades 

derevisão, sem discutir os erros dos estudantes, o professor perde uma grande 

oportunidade de promover a reflexão e construção de mais conhecimento. É necessário 

que haja sensibilidade por parte do professor diante do erro de seus estudantes abrindo 
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um caminho para a discussão sobre a atividade matemática. Na verdade, grande 

partedos estudantesdecoram as regras e demonstram não compreender os raciocínios 

que existem por trás dos métodos que utilizam de maneira mecânica. Essas regras que 

os estudantes decoram são mal interpretadas e acabam gerando uma aprendizagem 

equivocada levando-os a apresentarem as resoluções erradas ao resolverem equações. 

Infelizmente, esses erros acabam se refletindo na vida dos estudantes de maneira muito 

negativa, pois sabemos que sem o conceito de equação consolidado o estudante terá a 

aprendizagem de outros conceitos matemáticos prejudicada. Nesse aspecto, surgiu o 

interesse por alternativas que venham a aprimorar o ensino de equações no Ensino 

Fundamental. 

Neste trabalho de conclusão de curso – TCC, intitulado Análise de Erros: uma 

proposta didática para o ensino das Equações do 1° grau, abordamos os erros 

cometidos pelos estudantes na resolução de equações do 1º grau e como é possível 

orientar a prática pedagógica com o objetivo de tentar sanar as dificuldades 

apresentadas por eles, abrindo um “novo” caminho para a aprendizagem. 

No contexto escolar para analisar o erro é necessário um exame minucioso que 

possibilite ao professor conhecer a natureza da dificuldade apresentada por estudantes 

através de possíveis erros em suas produções escritas. Para que isso ocorra, é preciso 

desmistificar o conceito de que o erro serve apenas para desmotivar, causando certa 

insegurança aos estudantes. 

Após a leitura de alguns trabalhos envolvendo a Análise de Erros, elaboramos o 

seguinte problema de pesquisa: De que forma os erros cometidos por estudantes do 7° 

ano do Ensino Fundamental ao resolverem equações do 1° grau podem orientar a 

prática do professor? 

Esperamos que este trabalho auxilie a prática do professor em sala de aula frente 

aos erros dos estudantes e que estes possam refletir sobre seus erros e encará-los 

naturalmente, como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar uma proposta didática para o conteúdo de Equações do 1°grau a partir 

da análise de erros de estudantes do Ensino Fundamental. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para a realização do objetivo geral desta pesquisa delineamos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

• Identificar e analisar, a partir da literatura, os erros comuns de estudantes ao 

resolverem equações do 1ºgrau.  

• Apresentar uma proposta didática que contemple erros cometidos por estudantes 

ao resolverem equações do 1ºgrau;  

• Discutir erros cometidos por estudantes com professores do 7ºano e investigar 

suas concepções de erro a partir da proposta apresentada. 

 

1.3  Considerações Metodológicas 

 

De acordo com seus objetivos, esta pesquisa agrega uma metodologia do tipo 

exploratória. Com relação a este tipo de pesquisa, Gil (2002, p. 41) esclarece que “estas 

pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 

Quanto ao levantamento de dados, esta pesquisa utilizou um estudo de caso. 

Segundo Gil (2002, p.54) o estudo de caso "consiste no estudo profundo e exaustivo de 

um pouco objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento". 

A pesquisa foi estruturada da seguinte forma:  

Etapa 1: Levantamento, a partir da literatura, dos erros comuns de estudantes ao 

resolverem equações do 1ºgrau.  

Etapa 2: Construção de uma proposta didática que contemple erros cometidos por 

estudantes ao resolverem equações do 1ºgrau identificados anteriormente. 
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Etapa 3: Discussão com professores sobre suas concepções de erro e análise da 

proposta construída. Participaram desta discussão professores que ensinam na rede 

pública estadual (2 professores) da cidade de Rio Tinto e (3 professores) da cidade de 

Mamanguape que atuam na rede pública estadual de ensino. Os professores não foram 

identificados pelos seus nomes, apenas usamos letras do alfabeto para mencioná-los. 

Dessa forma os professores B, C e D são da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Senador Rui Carneiroe as professoras A e E são da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Professor Luiz Gonzaga Buriry. Os professores  A, C, D e E são 

licenciados em Matemática e o Professor B está  cursando o 8° período de Licenciatura  

em Matemática. A coleta das informações se deu por meio de uma entrevista apoiada 

em roteiro/questionário que encontra-se no Apêndice A. 

Etapa 4: Análise dos dados a partir da entrevista ocorreu por categorias de questões. 

Elas foram organizadas em quatro sessões, como descrito a seguir: 

Relevânica do estudo das equações do 1º grau: Nesta sessão estamos considerando as 

questões 1 e 2 do questionário em que tratamos da relevância do estudo das Equações 

do 1º grau no currículo de matemática para a formação do estudantes no Ensino 

Fundamental. 

Concepções de erro do professor: Nesta sessão estão sendo consideradas as questões 6, 

7 e 8 do questionário e busca investigar as concepções de erro dos professores. 

Abordagem metodológica: Esta sessão compreende as questões 3, 4 e 5 do questionário 

em que buscamos saber qual ou quais os métodos utilizados pelos professores para o 

ensino das Equações do 1º. 

Análise da proposta: Nesta sessão foi apresentada uma proposta de atividade para que 

os professores fizessem algumas considerações de como o erro estava sendo 

considerado na atividade e para que dissessem qual o erro presente na mesma. 
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2 O ERRO DO ESTUDANTE E O ESTUDO DA ÁLGEBRA 

ESCOLAR 

 

2.1 Perspectivas da Avaliação da Aprendizagem em Matemática 

 

Com respeito à avaliação da aprendizagem observamos que professores, 

pesquisadores e educadores têm buscado entender o verdadeiro papel da avaliação no 

processo de ensino-aprendizagem embasado em três questões principais: (i) porque 

avaliar; (ii) o que avaliar; e (iii) como avaliar (LUCKESI, 2008) 

No entanto, em meio aos debates, investigações e práticas escolares percebemos 

que ainda hoje a avaliação da aprendizagem estápolarizada pela pedagogia do exame –

aquela avaliação que se baseia em exames e provas produzindo notas e estatísticas 

(LUCKESI, 2008). A predominância dos exames e das provas na sociedade atual 

éevidente. Praticamente toda sociedade tem as provas como meio principal de 

avaliação. As escolas, vestibulares, universidades, concursos públicos, entrevistas para 

emprego, adotam as provas como método de avaliação. Por isso, podemos dizer que o 

papel da avaliação da aprendizagem nada mais tem sido do que a consolidação da 

seletividade social.  

Em virtude disso, nosso sistema educacional tem utilizado a avaliação na prática 

educativa como um meio para hierarquizar e classificar os estudantes entre aqueles que 

aprenderam a disciplina e aqueles que não aprenderam, e como um fim prático de 

reprovar e/ou aprovar os estudantes deixando de lado seu verdadeiro sentido que éo de 

nortear o processo de ensino-aprendizagem. 

De modo específico, esta é a perspectiva de avaliação que tem regido e regulado o 

ensino-aprendizagem de Matemática na Educação Básica. Longe de promover 

melhorias na qualidade das aprendizagens dos estudantes, o ensino de matemática tem 

preservado sua essência de exatidão para quantificar, selecionar, hierarquizar e 

promover uns estudantes em detrimento de outros. Os próprios sistemas de avaliação 

nacionais e internacionais (SAEB; PROVA BRASIL; ENEM; PISA) realizam essas 

tarefas e apontam a precariedade do ensino-aprendizagem de matemática na atualidade.  

Nesse sentido o que se preza na sistemática de avaliação é o que os estudantes 

sabem pontualmente, éo que os estudantes acertam nos exames e provas, e não o que 
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eles ainda precisam aprender. Desta forma, os erros cometidos pelos estudantes ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem têm como finalidade denunciar o certo em 

detrimento do errado, reparar, corrigir, advertir e distinguir o inteligente do ignorante, o 

que aprendeu daquele que não aprendeu. 

De acordo com Pinto (2000), apoiada nos estudos de De La Torre (1994), o erro 

pode ser visto de duas maneiras distintas: de modo negativo (neste caso, sendo utilizado 

para punir os estudantes) e também de modo construtivo (dando oportunidade para que 

o estudante possa ampliar seu raciocínio e construir seu próprio conhecimento). Para a 

autora, 

Ao não deixar espaço para o aluno errar, ao apelar mais para a 

punição do que para o estímulo, o aparato avaliativo da escola cerceia 

o desenvolvimento da criança, justamente na fase em que o próprio 

crescimento requer mais e mais questões para resolver – portanto, 

mais possibilidades de cometer erros (PINTO, 2000, p. 20). 

 

Nesse contexto, este trabalho assume a perspectiva de que os erros cometidos 

pelos estudantes ao longo do processo educativo podem ser assumidos como um 

elemento favorável e constituinte dos processos de aprendizagem e pode oportunizar 

uma discussão sobre o fazer matemática por meio do diálogo, da reflexão e da pesquisa 

em sala de aula (BORASI, 1996 apud CURY, 2007). Desta forma, o professor 

poderácompreender quais significados os estudantes estarão atribuindo aos 

conhecimentos matemáticos compartilhados em sala de aula e, assim, terá condições de 

utilizar os erros dos estudantes como instrumentos de regulação das aprendizagens e da 

ação didática. 

O erro, para Dante (2012), precisa ser visto como parte integrante do processo 

de ensino-aprendizagem e ser usado para promover uma aprendizagem com 

significados. Além disso, o erro torna-se "uma oportunidade didática para o professor 

organizar melhor seu ensino a fim de criar situações apropriadas para o estudante 

superar seus erros e apropriar-se dos conhecimentos necessários à sua cidadania" 

(PINTO, 2000, p. 11). 

Dante (2004) reforça que "com o repertório de todos os erros mais frequentes 

cometidos pelos alunos, o professor, ao trabalhar aquele assunto, saberáchamar a 

atenção para os pontos mais críticos e, com isso, diminuir a possibilidade de erro" 

(DANTE, 2004, p. 44). 
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2.2 A análise de erros como proposta de avaliação da aprendizagem 

 

Apesar das orientações curriculares voltadas aos docentes, norteando o ensino de 

Álgebra na escola, as dificuldades apresentadas pelos estudantes são inegáveis. 

Observamos que o processo de ensino-aprendizagem de Matemática desenvolvido no 

contexto escolar não tem atendido satisfatoriamente as demandas educacionais e sociais, 

e tem contribuído precariamente para a o desenvolvimento do estudante na sociedade. 

Ao contrário, ela é considerada a disciplina que mais reprova na educação básica. Esse 

fato se evidencia, como já dito, pelos resultados obtidos por meio de programas de 

avaliação desenvolvidos nacional e Internacionalmente como as avaliações do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica-SAEB e do Programa internacional de Avaliação de 

Estudantes – PISA. 

Não se atribui ao certo uma razão única para o fracasso escolar da disciplina de 

Matemática. Entretanto, estudos realizados por pesquisadores e educadores matemáticos 

na tentativa de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem mostram que entre os 

temas de investigação tem-se a formação profissional, o currículo, os métodos de 

ensino, as teorias de aprendizagem e avaliação da aprendizagem. 

A partir disso, surge a necessidade de se investigar sobre as possíveis causas das 

dificuldades apresentadas ao se estudar Matemática, especialmente, no estudo da 

Álgebra. Para Booth (1995 apud SHULTE, 1995, p. 23), “Uma das maneiras de tentar 

descobrir o que torna a álgebra difícil é identificar os tipos de erros que os alunos 

comumente cometem nessa matéria e investigar as razões desses erros”. Mas não basta 

diagnosticar e corrigir os erros para melhorar o ensino. Pinto (2000, p.37), esclarece 

que“Os erros contêm um potencial educativo que precisa ser mais bem explorado, não 

apenas pelos professores, como também pelos próprios alunos”. 

Segundo Cury (2007), a Análise de Erros pode ser vista como uma alternativa de 

pesquisa nos estudos e investigações da Educação Matemática dependendo dos 

interesses, dos objetivos e das particularidades de cada pesquisador ou educador e 

também como metodologia de ensino podendo ser empregada, em sala de aula, quando 

dificuldades de aprendizagem são detectadas e desejamos explorá-las.  
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Pretendemos descaracterizar os estudantes pela falta de conhecimento, que 

valoriza apenas o correto e extermina o errado, e tentaremos superar os erros através de 

suas potencialidades (CURY, 2007).  

Raffaella Borasi (1996 apud CURY, 2007, p. 37), pesquisadora italiana, realizou 

estudos com o objetivo de usar os erros cometidos por alunos como construtores do 

conhecimento. Ou seja, a ideia de Borasi, segundo Cury (2007, p.36) é “usar 

determinado erro para questionar se o resultado incorreto pode verificar-se, ao invés de 

tentar eliminá-lo”. Por exemplo, no erro cometido ao somar 3/4 + 6/7 = 9/11 a ideia 

élevar o estudante a compreender o erro através de situações particulares em que 

possam averiguar se existem frações em que a “regra” de adição, idealizada por eles, 

aconteça. Ao propor para a turma essa investigação, os estudantes estarão aprofundando 

aquele assunto e, consequentemente, com o auxílio do professor, usarão a criatividade 

para resolver o problema. Ao longo de seus estudos Borasi trouxe grandes contribuições 

para o ensino e aprendizagem através do uso dos erros. Dentre elas, se destaca a 

Taxionomia de usos dos erros. Vejamos no Quadro 1 a classificação feita por Borasi 

para uso dos erros (BORASI, 1996 apud CURY, 2007, p. 37). 

Quadro 1– Taxionomia de Borasi para uso dos erros 

 Nível de discurso matemático 

Objetivo da 

aprendizagem 

Realização de uma tarefa 

matemática específica 

Compreensão de algum 

conteúdo técnico-

matemático 

Compreensão sobre a 

natureza da Matemática 

Remediação Análise de erros detectados, 

para compreender o que 

houve de errado e corrigir, 

de forma a realizar a tarefa 

com sucesso. 

Análise de erros 

detectados, para 

esclarecer más 

interpretações de um 

conteúdo técnico 

matemático. 

Análise de erros 

detectados, para 

esclarecer más 

interpretações sobre a 

natureza da Matemática 

ou de conteúdos 

específicos. 

Descoberta Uso construtivo de erros no 

processo de resolução de um 

novo problema ou tarefa; 

monitoramento do trabalho 

de alguém, para identificar 

potenciais enganos. 

Uso construtivo de erros 

ao aprender novos 

conceitos, regras, 

tópicos, etc. 

 

Uso construtivo de erros 

ao aprender sobre a 

natureza da Matemática 

ou de algum conteúdo 

matemático. 

Pesquisa Erros e resultados intrigantes 

motivam questões que 

geram pesquisas em novas 

direções e servem para 

desenvolver novas tarefas 

matemáticas. 

Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que podem 

levar a novas 

perspectivas sobre um 

conceito, regra ou tópico 

não contemplado no 

planejamento original. 

Erros e resultados 

intrigantes motivam 

questões que podem levar 

a insights e perspectivas 

inesperadas sobre a 

natureza da Matemática 

ou de algum conteúdo 

matemática. 

Fonte: Adaptado de Cury (2007, p.37) 
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As formas de se trabalhar com análise de erros apresentadas no Quadro 1 podem 

ocorrer em conjunto ou separadamente. Após detectar o erro, o professor poderá definir 

qual ou quais objetivos da aprendizagem (Remediação; Descoberta; Pesquisa) serão 

trabalhados com seus estudantes. A Taxionomia de Borasi trouxe grandes contribuições 

para o ensino de Matemática bem como para professores e pesquisadores que desejam 

usar os erros como metodologia de ensino. Cury (2007, p.38) reafirma a importância da 

Taxionomia de Borasiquando diz que “dependendo dos objetivos com que o erro 

éempregado e do nível de abstração com que é examinado, podemos transitar por essas 

diversas formas de se trabalhar com análise de erros”. 

 

2.3 A Álgebra no Ensino Fundamental 

 

O estudo da Álgebra estabelece um ambiente propício para que o estudante 

aperfeiçoe “sua capacidade de abstração e generalização”, além de dar-lhe subsídio para 

resolver diversos problemas (BRASIL, 1998, p.115.).  

Mesmo antes de chegar ao 4ºciclo, o contato com álgebra pode ser iniciado. De 

fato, a pré-álgebra deve ter início nos primeiros anos escolares (1ºao 5ºano) e deve ser 

retomada nos anos finais do Ensino Fundamental(6ºao 9ºano). Nesse momento, 

éimportante que o professor desenvolva um trabalho em que as noções e conceitos 

algébricos sejam ampliados e consolidados. Os Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN reforçam que: 

Embora nas séries iniciais jáse possa desenvolver alguns aspectos da 

álgebra, éespecialmente nas séries finais do ensino fundamental que as 

atividades algébricas serão ampliadas. Pela exploração de situações-

problema, o aluno reconhecerádiferentes funções da Álgebra 

(generalizar padrões aritméticos, estabelecer relação entre duas 

grandezas, modelizar, resolver problemas aritmeticamente difíceis), 

representaráproblemas por meio de equações e inequações 

(diferenciando parâmetros, variáveis, incógnitas, tomando contato 

com fórmulas), compreenderáa sintaxe (regras para resolução) de uma 

equação (BRASIL, 1998, p. 50-51). 

 

O professor dever realizar um trabalho com os estudantes que possibilite a 

compreensão da álgebra em suas diferentes funções. Nessa perspectiva, os PCN 
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(BRASIL,1998) trazem orientações para o ensino da Álgebra escolar tendo vista 

garantir o desenvolvimento do pensamento algébrico do estudante. Para isto, é 

necessário que seja realizado um trabalho em que os estudantes estejam empenhados em 

atividades “que inter-relacionem as diferentes concepções da Álgebra” (BRASIL, 1998, 

p. 116). O Quadro 2 traz um resumo das diferentes explicações da álgebra escolar bem 

como das letras em suas diferentes funções.  

Quadro 2–Concepções da Álgebra escolar 

 Álgebra no ensino fundamental 

Dimensões da 

Álgebra 

 

Aritmética 

Generalizada 

Funcional Equações Estrutural 

Uso das letras Letras como 

generalizações do 

modelo aritmético 

Letras como 

variáveis para 

expressar relações 

e funções 

Letras como 

incógnitas 

Letras como 

símbolo abstrato 

Conteúdos 

(conceitos e 

procedimentos) 

Propriedades das 

operações 

generalizações de 

padrões 

aritméticos 

Variação de 

grandezas 

Resolução de 

equações 

Cálculo algébrico 

Obtenção de 

expressões 

equivalentes 

Fonte: Brasil (1998, p.116). 

 

Diante da variedade de representações da Álgebra escolar, tendo por finalidade a 

compreensão desses conceitos e procedimentos algébricos, éimportante realizar 

atividades em harmonia com essas quatro dimensões da álgebra escolar ao longo dos 

terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental (BRASIL, 1988, p.116). 

Considerando o estudo da álgebra a partir do primeiro contato do estudante com 

as variáveis, Usiskin (1995 apud SHULTE, 1995) apresenta as quatro concepções da 

Álgebra e sua relação com o uso das letras: 

Concepção 1: A álgebra como aritmética generalizada. A concepção da álgebra como 

aritmética generalizada baseia-se no pensamento de que as variáveis atuam como 

generalizadoras de modelos. Por exemplo, generaliza-se 5 + 2 x 7 = 2 x 7 + 5 como a + 

b = b + a. 

Concepção 2: A álgebra como um estudo de procedimentos para resolver certos tipos de 

problemas. Nesta concepção, as variáveis são incógnitas ou constantes em que as 

instruções-chaves são a simplificação e a resolução. 
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Concepção 3: A álgebra como estudo de relação entre grandezas. Dentro dessa 

concepção, a variável representa os valores do domínio de uma função 

(éumargumento), ou um parâmetro, ou seja, representa um número do qual depende 

outro número. 

Concepção 4: A álgebra como estudo das estruturas. Podemos dizer que a concepção de 

variável difere das anteriores pelo fato de não atuar como uma incógnita e não existe um 

modelo aritmético para ser generalizado. 

Nesta pesquisa consideraremos a concepção daÁlgebra como um estudo de 

procedimentos para resolver certos tipos de problemas, que estádiretamente relacionada 

com o estudo de Equações do 1ºgrau tendo em vista o uso das letras como incógnita e 

os procedimentos através da resolução de equações. Um quesitotítpico desta concepção 

é apresentado da seguinte maneira: “Adicionando 3 ao quíntuplo de um certo número, a 

soma é 40” (USISKIN 1995 apud SHULTE,1995, p.14).Neste quesito é necessário 

descobrir qual é o "certo número", o autor também orienta para o desenvolvimento 

deste quesito em etapas, que seriam: 

• Tradução da linguagem natural para a linguagem da álgebra: 5x + 3 = 40. 

▪ Resolução da equação com um procedimento. Somando, por exemplo, -3 aos 

dois membros:     5x + 3 + ( -3) = 40 + (-3). 

▪ Simplificação. Ainda segundo UsisKin, o número de passos necessários depende 

do nível do aluno e da escolha do professor:    5x = 37 

▪ Resolução dessa equação obtendo x = 7,4 que pode ser por cálculo mental ou uso 

de calculadora em uma divisão.  

 

As Orientações Curriculares contidas nos PCN (BRASIL,1998) para o ensino da 

Álgebradestacam a importância da retomada do estudo de Álgebra no 6°ano do Ensino 

Fundamental para que os estudantes possam desenvolver as competências necessárias. 

Sendo assim, a Álgebra éum tema em que se disponibiliza maior tempo para seu ensino 

na escola.  

Segundo os PCN, o tempo que é dedicado ao ensino da Álgebra faz-se necessário 

pois, vimos sua importância para que os estudantes tenham um bom desempenho ao 

resolver problemas da matemática e também de outras áreas de conhecimento. Porém, a 

atenção que é dada ao ensino da Álgebra não tem garantido o sucesso dos estudantes 
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quando levamos em consideração o seu desempenho nos programas de avaliação 

aplicados nas escolas. 

A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc (Prova Brasil) que é 

realizada a cada dois anos, avalia as habilidades dos estudantes 5ºano e 9ºano em 

Matemática, com foco na resolução de problemas, e em Língua Portuguesa com o foco 

na leitura. A Prova Brasil é realizada em escolas da rede pública de ensino que tenham 

mais de 20 estudantes matriculados no 5ºe 9ºanos.  Essa avaliação traz resultados 

importantes quando se busca verificar se um aluno desenvolveu certas habilidades.  

O relatório do SAEB sobre a Prova Brasil, realizada em 2011, mostrou que apenas 

34% dos estudantes acertaram uma questão em que era necessário identificar uma 

equação ou inequação do 1ºgrau expressa em um problema, conforme descritor D33 - 

Identificar uma equação ou inequação do 1.º grau que expressa um problema. Por meio 

deste descritor espera-se verificar se o aluno desenvolveu a habilidade de espressar 

situações propostas em problemas contextualizados aplicando uma equação ou 

inequação do 1º grau. Infelizmente, cerca de 66% dos estudantes avaliados não 

demonstraram a habilidade necessária para resolver e identificar o que foi proposto no 

problema. (BRASIL,2011). 

Figura 1 - Problema do SAEB 

 

Fonte: (BRASIL, 2011, p.189) 
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De acordo com a discussão sobre a Prova Brasil, os estudantes que optaram pela 

letra "A" não observaram a relação de ordem proposta na questão e também não 

somaram os pesos fixos (5 kg e 8 kg) aos pesos "X". Os que marcaram a letra "D" 

representam os pratos corretamente, mas também não observaram a relação de ordem 

(quem é maior) indicada nesta questão. Como sugestão para desenvolver a habilidade 

proposta no D-33, esse documento recomenda que as atividades estejam relacionadas 

com uma balança de dois pratos mostrando sua relação “como uma sentença 

matemática de igualdade (pratos em equilíbrio) ou desigualdade (um prato mais pesado 

que outro)”(SAEB, 2011, p. 190). 

Tal como esse resultado particular, outros resultados associados aos demais 

descritores do bloco Números e Operações sugerem que o ensino da Álgebra, 

especialmente de equações do 1ºgrau, não tem sido satisfatório e/ou não tem sido 

trabalhado de maneira a desenvolver nos estudantes, competências necessárias para ter 

bons resultados na Prova Brasil com respeito àÁlgebra. 

Os documentos oficiais expõem algumas práticas equivocadas de professores 

que,devido aos resultados desfavoráveis do SAEB, para tornar a aprendizagem da 

Álgebra mais significativa, adotam a repetição mecânica de exercícios aumentando 

ainda mais o tempo que édedicado a esse tema. Háprofessores quena tentativa de 

amenizar o problema, passam a utilizar conceitos e propriedades no Ensino 

Fundamental que deveriam ser vistos apenas no Ensino Médio(BRASIL, 1998). 

Éimportante que o professor proponha aos estudantes situações em que eles 

possam identificar e generalizar as propriedades das operações aritméticas para que se 

estabeleçam algumas fórmulas. Nesses documentos estão presentes algumas 

recomendações com diversas situações didáticas: propor situações em que os alunos 

possam investigar padrões; trabalhar questões que levem os alunos a construírem ideias 

algébricas através do estudo de regularidades em tabelas e gráficos, utilizando planilhas 

e calculadoras; promover situações-problemas envolvendo incógnitas, variações entre 

duas grandezas e cálculos algébricos (BRASIL, 1998). 
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O estudo das Equações do 1°grau, de acordo com os PCN (BRASIL, 1998), 

compõe o bloco de conteúdos Números e Operações e estádestinado a estudantes que 

cursam o 7ºano do Ensino Fundamental.  

No livro MATEMÁTICA - Ideias e Desafios, de autoria de Mori e Onaga (2012), 

uma Equação "é uma sentença matemática que expressa uma igualdadeentre duas 

expressões algébricas". (MORI; ONAGA, 2012, p.159). Podemos destacar numa 

equação os seguintes elementos: incógnita, que geralmente é representada pela letra x, o 

primeiro membro (à esquerda da igualdade) e osegundo membro (à direita da 

igualdade). Por exemplo, como no caso: x + 3 = 5, onde x+3é o termo do primeiro 

membro, 5é termo do segundo membro e a letra xé a incógnita.  

Muitos matemáticos, hátempos atrás, já demonstravam grande interesse na 

resolução de equações que em grande parte se originavam de problemas de ordem 

prática. Existem diversos caminhos para solucionar um problema que contém números. 

Um dos caminhos é traduzir informações do problemapor meio de uma equação e ao 

achar a solução da equação, provavelmente, será encontrada a solução do problema.  

Mori e Onaga (2012, p. 158) trazem o seguinte exemplo: "Com as economias que 

juntou, Lívia quer comprar uma bicicleta e dois capacetes. A bicicleta custa R$ 426,00 e 

a soma dos preços dos capacetes com o preço da bicicleta é de R$ 734,00". 

Após a leitura do problema, podemos escrever uma sentença que o traduza. 

Podemos usar a letra c para representar o preço de um capacete, logo: 

 

Portanto, podemos expressar a tradução deste problema por meio da sentença2 . c 

+ 426 = 734. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem diversas sugestões para serem 

trabalhadas ao ensinar da Álgebra, bem como para o ensino de equações do 1ºgrau 

tendo em vista que os estudantes percebam a importância das equações como 

Preço de dois 

capacetes 
mais o preço da 

bicicleta 

 

é igual a R$ 734,00 

2 c + 426 = 734 
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facilitadora na resolução de problemas. Esse é um aspecto que deve ser observado e 

trabalhado ao longo do 3ºe 4ºciclos. Os estudos de técnicas convencionais de resolução 

são aconselháveis apenas no 4ºciclo (BRASIL, 1998)  

Os PCN (BRASIL, 1998) também destacam outro aspecto ao se trabalhar com 

situações-problemasno ensino fundamental ao permitir que o estudante atribua 

significado à linguagem, conceitos e aos procedimentos inerentes a esse tema. Esse 

trabalho ainda possibilita a compreensão das variadas interpretações das letras 

contribuindo para uma aprendizagem efetiva: 

Os contextos dos problemas deverão ser diversificados para que eles 

tenham oportunidade de construir a “sintaxe” das representações 

algébricas, traduzir as situações por meio de equações (ao identificar 

parâmetros, incógnitas, variáveis), e construir as “regras” para 

resolução de equações ” (BRASIL, 1998, p. 122). 

 

Dessa maneira, o uso de situações-problemas permitiráao professor verificar se 

os estudantes se apropriaram das diferentes concepções da álgebra necessárias para o 

desenvolvimento algébrico e quais ganhos estão sendo adquiridos. De fato, ao se 

trabalhar com situações-problemas édada aos estudantes a oportunidade de distinguir as 

diferentes funções da Álgebra: 

 

Desse modo, o ensino de Álgebra precisa continuar garantindo que os 

alunos trabalhem com problemas, que lhes permitam dar significado à 

linguagem e às idéias matemáticas. Ao se proporem situações-

problema bastante diversificadas, o aluno poderá reconhecer 

diferentes funções de Álgebra (ao resolver problemas difíceis do 

ponto de vista aritmético, ao modelizar, generalizar e demonstrar 

propriedades e fórmulas, estabelecer relações entre grandezas) 

(BRASIL, 1998, p.84). 

 

Trabalhar equações algébricas por meio de problemas, sem dúvida, 

trarásignificado para os estudantes. É importante ressaltar que para haver compreensão 

dos conceitos e procedimentos da álgebra necessários parauma aprendizagem 

expressiva,o professor deverá desempenhar um trabalho que esteja em harmonia com as 

quatro concepções da Álgebra escolar apresentadas anteriormente (BRASIL, 1998). 

No entanto, muitas vezes, o estudo das equações algébricas ainda tem sido 

realizado na Educação Básica priorizando apenas a execução de cálculos mecânicos e a 

resolução de equações sem a devida compreensão. Geralmente, a ideia da igualdade e 
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da letra como incógnita são as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes no 

processo de aprendizagem e também no processo de ensino (BRASIL, 1988). 

 

2.4 Equações do 1º grau: erros comuns 

 

Muitas complicações na aprendizagem dos estudantes surgem ainda na pré-

álgebra. Segundo Ponte (2009, p.96), um dos erros mais comum é“a separação de um 

número do sinal „menos‟que o precede”, um erro de caráter pré-algébrico.Por exemplo, 

na equação 2 - 6 + 6x = 8, ao resolver, o estudante chega a conclusão que 4 + 6x = 8. 

No momento em que os estudantes iniciam na resolução de equações surgem 

muitas dificuldades que, segundo Ponte (2009), estão associadas aos erros cometidos 

nas tarefas com expressões algébricas, que se justifica pela falta de compreensão do 

significado dessas expressões ou pelas condições da sua equivalência. O autor reforça 

ainda que grande parte destas dificuldades estárelacionada com o caso de os estudantes 

continuarem a usar em Álgebra os conhecimentos e convenções estudados em 

Aritmética, na série anterior. Isso éo que acontece, por exemplo, numa equação, quando 

adicionam termos que não são semelhantes como, por exemplo, em 4 + 2a = 6a. 

Pesquisas realizadas por autores como Booth (1984), Kieran (1981,apud 

SHULTE,1995), Freitas (2003), entre outros, trouxeram grandes contribuições ao 

listarem os erros cometidos por estudantes ao resolverem problemas envolvendo 

equações do 1º grau.  Vejamos no Quadro 3 a descrição dos erros mais comuns e as 

dificuldades dos estudantes na resolução dessas equações.  

No erro 1 percebemos que háuma “confusão”com o significado dos símbolos. 

Como na aritmética, os estudantes tendem a utilizar o símbolo de adição e de igualdade 

indicando a soma das parcelas produzindo o erro 2a + 5b = 7ab presente no quadro 3. 

No erro 2, a dificuldade de conseguir compreender monômios do tipo ay, com a 

diferente de zero, impede o estudante de resolver a equação adequadamente. Na 

equação 4y + 2 = 10, por exemplo, o estudante entende como sendo um número 

formado por quatro dezenas e y unidades. Ao tentar resolvê-la, o estudante percebe a 

impossibilidade de adicionar 2 a esse número“4y” e obter 10. 
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Quadro 3– Erros e dificuldades dos alunos na resolução de equações do 1ºgrau 

Erro/dificuldade 

 

Exemplo Autor 

1. Adição de termos que 

não são semelhantes  

e 

Interpretação dos sinais 

“+” e “=” como 

indicadores de uma ação 

 

3 + 4n = 7n 

 

2a + 5b = 7ab 

 

Booth, 1984, 1988   

Kieran, 1981, 1992   

Küchemann, 1981   

MacGregor e Sta- cey, 1997 

 

2. Interpretação incorreta de 

monômios do 1.º grau 

 

Interpretação de 4ycomo: 

um número com quatro dezenas e 

um número desconhecido de 

unidades; 

 

Booth, 1984 

 

3. Uso de parênteses 

 

3( x + 2) = 7x↔ 3x + 2 = 7x 

Kieran, 1992 

Socas, Machado, Palarea e 

Hernandez, 1996 

4.  Adição incorreta de termos 

semelhantes 

 

- 2x + 5x = 8 ⇔ - 7x = 8 

 

Kieran, 2006 

Kieran, 1985 

 

5. Transposição 

incorreta de termos 

 

16x - 215 = 265 ⇔16x = 265 –215 

e 

30 = x + 7 ⇔30 + 7 = x 

 

 

Kieran, 1985, 1992 

Fonte: Adaptado de Ponte (2009, p.96) 

Quanto às equações com parênteses (erro 3), fica evidente a dificuldade em 

utilizar a propriedade distributiva da multiplicação de maneira adequada. Nesse caso, o 

estudante não distribui para todos os membros e não utililiza a regra de sinais. 

No erro 4, ao adicionar incorretamente termos semelhantes, percebemos que há 

dificuldade na realização das operações com números inteiros e, no segundo caso, o 

sinal + é visto como uma ação a ser efetuada e que é preciso realizar a operação. 

No erro 5, apesar de agrupar os termos em x e  os termos independentes em 

membros diferentes da igualdade, o estudante mostra que não compreende o processo 

de transposição de termos de uma equação pela ausência da troca de sinais. Esse fato 

ainda sugere a falta de compreensão ou até mesmo a ausência do conhecimento sobre 

osprincípios aditivo e multiplicatipo da igualdadeutilizados para resolver equações de 1° 

grau com uma incógnita. Ao compreender esses dois princípios básicos, os estudantes 

percebem que podem somar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois membros da 

equação por um mesmo número sem que o resultados do problema seja alterado. 
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Esses são algunsobstáculos enfrentados pelos estudantes ao resolverem equações 

do 1° grau. Esses erros/dificuldades, resultados de pesquisas já desenvolvidas, permitem 

ao professor compreender sua origem com a finalidade de optar por atividades que 

possam facilitar a aprendizagem por meio de experiências significativas e, por fim, 

atenuar essasdificuldades de acordo com suas possibilidades dentro do seu espaço 

profissional. 
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3. ATIVIDADES COM BALANÇA: proposta didática 

 

A seguir apresentaremos uma sequência de atividades para aulas do 7º ano 

considerando erros comuns dos estudantes ao resolverem equações do 1º grau 

identificados no Quadro 3 anteriormente apresentado. Para tanto, foram criadas 

situações problemas envolvendo balanças, sendo este um recurso amplamente 

conhecido por professores deste ano escolar, também presente nos livros didáticos além 

de ser considerado em avaliações nacionais.  

 

Proposta didática – A balança de seu Manoel 

 

Situação 1: Compreendendo a situação de equilíbrio da balança. 

Objetivo: Esta situação apenas introduzirá o estudo com balanças com o objetivo de 

ampliar a compreensão do sinal de igualdade como indicador de equivalência entre duas 

quantias além de provocar o uso de estratégias simples para resolver as equações. A 

atividade proposta foi inspirada nas ideias apresentadas por Mori e Onaga (2012, 

p.155).  

Dona Vilma foi à feira para comprar frutas e ao chegar à barraca de seu Manoel 

comprou uma melancia. Ao observar o feirante pesar a melancia, ela percebeu que a 

balança não era eletrônica e sim uma balança mecânica de dois pratos, como na figura 

abaixo: 

  
 

Daí, Dona Vilma ficou curiosa para saber como seu Manoel saberá quanto pesa a 

melancia. Ele explicou que esse tipo de balança significa equilíbrio, logo os dois pratos 

devem ter pesos iguais para manter-se em equilíbrio. 

 Então o que acontece com a balança quando colocamos a melancia de um 

lado? Porque isso acontece?  

 O que podemos fazer para que a balança fique equilibrada? 
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Para fazer as medições seu Manoel usa pesos de metal conhecidos e aí faz as 

comparações entre a mercadoria do cliente e os pesos que tem, por exemplo, pesos de 

1kg, 2kg, 500g. Observando os casos a seguir é possível descobrir qual o peso da 

melancia mentalmente? 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

Agora, simule na balança desenhando a melancia e os pesos, cada passagem do seu 

racíocino nos ítens a), b) e c).   

a) 

 

b) 
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c) 

 

 

Soluções e Comentários: 

Respostas:  

a) A melancia pesa 3 quilogramas; b) A melancia pesa 2 quilogramas; c) A melancia 

pesa 4 quilogramas. 

Nesta atividade utilizamos um exemplo concreto devidoà sua importância para 

introduzir o conceito de Equações do 1° grau com uma incógnita para, posteriormente, 

trabalhar com símbolos. Além disso, introduzimos o princípio aditivo da igualdade 

(neste caso, ao subtrair pesos em ambos os lados da balança) sem sequer mencioná-los 

aos estudantes.  

No item (a), o aluno perceberá facilmente que a melancia pesa 3 quilogramas 

pelo fato de estar equilibrada com os pesos de 1kg e de 2kg que, juntos, somam 3kg.  

No item (b), o aluno perceberá algo novo, no primeiro prato não temos apenas  

melancia. Essa situação levará o estudante a criar uma estratégia para deixar apenas a 

melancia no primeiro prato e manter a balança em equilíbrio. Nesse momento, ele 

deverá ser orientado a fazer retiradas sem desequilibrar a balança, daí perceberá que 

precisará retirar o peso de 1kg do primeiro prato e também do segundo prato, mantendo 

o equilíbrio da balança. 

O item (c) é semelhante ao item (b), mas dará oportunidade ao professor de 

verificar se o estudante compreendeu os procedimentos realizados no item (b) ao 

encontrar o peso da melancia sem dificuldade. Essa atividade ajuda o aluno explicar de 

maneira informal(usando desenhos), cada passagem do seu raciocínio e até mesmo de 

vir a sentir  necessidade de uma linguagem formal para representar as estas igualdades. 

 

Situação 2: Introduzindo a linguagem algébrica. 

Objetivo: Utilizar a linguagem algébrica para expressar situações da balança e resolver 

problemas que envolvem a descoberta da incógnita. Nesta situação buscaremos 

trabalhar com o erro do tipo 1 nas questões 1,2 ,3 e com o erro do tipo 2, na questão 4. 
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Questão 1: Observe as situações abaixo e represente cada passagem usando a 

linguagem algébrica
1
: 

Situação 1 

 
 

Situação 2 

 
 

Situação 3 

 
 

Situação 4 

 
 

Situação 5 

 

 
                                                 
1
 Atividade adaptada do livro Aprender resolvendo, resolver aprendendo de Assis; Assis (2011), páginas 

54 e 55. As figuras são de autoria própria. 

 ?  ?  ? 

 ?  ? 

 ?  ? 

 ? 

 ? 
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Agora, responda: Qual é o valor de x em cada uma das situações 1, 2, 3, 4 e 5? 

 

 

Soluções e Comentários: 

Respostas: a) x = 12;          b) x =20;         c) x = 9;         d) x = 2        e) x = 1 

Nesta atividade trabalharemos o erro 3 + 4n = 7n descrito no Quadro 3. Uma 

explicação para esse fato é que os alunos aindaconsideram o sinal + como na aritmética, 

levando-o a realizar a operação. Quando o aluno se depara com o termo 3 + 4n em uma 

equação , como por exemplo, 3 + 4n = 11, ao tentar resolvê-la conclui que 7n = 11. 

Nas situações 1 e 2, a partir da sequências das balanças, o aluno encontrará o valor 

da incógnita. Através dos procedimentos realizados e representados em cada balança, o 

aluno pode observar que os termos não semelhantes não foram somados. 

As situações 3 e 4 são semelhantes. Na situação 3, o aluno se depara com um 

caso diferenteem que aparecem mais "letras" e, ao escrever matematicamente a equação 

x + x + 2 = 20, deveráser questionado se existe uma outra maneira de representar "x+x", 

já que são semelhantes e, provavelmente, irá concluir que pode ser escrito como sendo 

duas vezes x, ou seja, 2x. Nesse momento o professor poderá trabalhar a justaposição de 

dois números em álgebra mostrando para o aluno que, diferentemente da aritmética, em 

àlgebra, significa multiplicação. Outro ponto importante é que ao ter essa percepção o 

aluno entenderá que por não saber qual é o valor de x, não poderá somá-lo ao 2 e terá 

que usar outros procedimentos para encontrar o valor da incógnita.  

Na situação 4, ao representar a balança matematicamente, o aluno chegará que  

x + x + x = x +40 ou 3x = x + 40, em ambas as representações, ele terá que retirar um 

"x" de ambos os lados e chegará que 2x = 40, como deseja saber o valor de apenas um 

"x" , deverá dividir ambos os membros por 2 e,  mantendo o equilíbrio da balança, 

obterá  x = 20. 

A situação 5 contempla todos os procedimentos das situações anteriores e dá 

oportunidade para que o aluno decida qual a melhor maneira de representar o segundo 

passo na balança, até encontrar o valor desconhecido de x.Essas situações levam o aluno 

a construir o conhecimento algébrico ao observar as regularidades em cada uma delas. 

 

Questão 2: Desenhe na balança 1: 4 melancias com massas iguais e 1 peso com 3 

quilogramas, em um prato, e sobre o outro prato, um peso com 11 quilogramas, de 

forma que a balança esteja em equilíbrio. 
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Balança 1 

 

 
 

 

Desenhe na balança 2, ilustrada abaixo, 7 maçãs com massas iguais, em um pratoe no 

outro, um peso com 11 quilogramas.A balança também em equilíbrio.  

 

Balança 2 

 

 
 

a) Qual balança é representada algebricamente pela equação 3 + 4m = 11? 

Explique porque escolheu essa balança. 

 

b) Quanto pesa cada melancia da balança 1 e cada maçã da balança 2? Justifique 

usando cálculos. 

 

 

Soluções e Comentários: 

Resposta:(a) A balança que representa a equação 3 + 4m = 11é a balança 1; 

(b)Cada melancia pesa 2 quilogramas e cada maçã pesa 11/7 quilogramas. 

Esta atividade proporciona ao aluno construir o conhecimento algébrico. Ao 

representar os elementos nas balanças e relacioná-los à equação, o aluno não irá 

associar o sinal + a ideia de juntar os termos, como aprendido na aritmética. Essa 

compreensão, evitará a união de termos não semelhantes como no erro do tipo 1 citado 

anteriormente. 

 

Questão 3: A balança ilustrada abaixo está em equilíbrio e suponha que frutas iguais 

têm mesmo peso. Temos 2 maçãs mais 5 pêras em um prato e 1 peso de 500g mais 2 

maçãs no outro prato.  
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a) Sabendo que cada maçã pesa 50g, calcule quantos gramas tem uma pêra. Faça a 

respresentação algébrica dessa situação ilustrada a seguir na balança. 

   

 

b) A partir dos dados encontrados no item a), descubra porque a situação da 

balança a seguir não está correta.  

 

 
 

c) Complete o desenho a seguir criando uma nova situação para que a balança fique 

em equilíbrio. Em seguida apresente uma expressão algébrica para a situação, use 

pesos e frutas.  

 

 
 

 

Soluções e Comentários: 

Resposta: (a) A equação é 2m + 5p = 500 + 2m e uma pêra pesa 100 gramas. 

(b) 2m + 5p é diferente de       pelo fato da expressão 2m + 5p não poder ser 

simplificada. 

(c) Pessoal. E esse item dá oportunidade para que o aluno tenha vária possibilidades 

para equilibrar a balança. 

Representação algébrica:_____________________________________ 

7.50g.100g 

Representação algébrica:_____________________________________ 
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 Sabendo que uma maçã pesa 50 gramas, o aluno poderá chegar ao resultado usando 

"caminhos" diferentes:  

1º) Poderá trocar as maçãs pelo seu peso obtendo a equação      + 5p = 500 +     , 

efetuando a multiplicação de ambos os membros chegará que 100 + 5p = 500 + 100. 

Em seguida poderá fazer retiradas de 100 de ambos os membros obtendo 5p = 500, daí, 

como quer o encontrar o peso de uma pêra apenas, poderá dividir 5p por 5 e como deve 

manter o equilíbrio da balança, também dividirá 500 por 5 e poderá concluir que p = 

100, ou seja, uma pêra pesa 100 gramas. 

2º) Ao observar a balança, o aluno irá perceber que poderá retitar duas maçãs do 

primeiro prato e duas do segundo prato sem alterar o equilíbrio da balança. Agora terá  

5 pêras que é igual a 500 gramas e como quer encontrar o peso de uma única pêra, basta 

dividir cada termo por 5 para concluir que uma pêra pesa 100 gramas, ou seja, p = 100. 

Nesta atividade estamos considerando o erro do tipo 1 (2a + 5b = 7ab), podemos 

dizer que este erro também é decorrente da ideia do sinal + como ação de juntar os 

termos para obter uma resposta, como acontece na aritmética.Essa atividade tem por 

objetivo levar o aluno a perceber que para simplicar uma expressão com duas incógnitas 

distintas é necessário conhecer o valor de uma delas, caso contrário, será impossível 

simplificar. 

 

Questão 4: João gosta muito de estudar. Ontem, o professor dele passou uma atividade 

de matemática para fazer em casa. Veja o que o professor pediu: 

a) Na equação 4y + 2 = 10,onde y representa uma bolinha, qual das situações de 

balança representa esta equação? Justifique a sua resposta.  

 

Situação 1 
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Situação 2 

 

 

b) Escreva por extenso, a situação representada no primeiro prato da primeira balança e 

do primeiro prato da segunda balança. 

Soluções e Comentários: 

Resposta:(a)A balança apresentada na situação 1. Uma maneira de justificar essa 

resposta seria, por exemplo, dizendo que 4y representa uma multiplicação. 

(b) Quatro bolinhas mais dois; quarenta mais duas bolinhas 

Essa atividade está  considerando o erro do tipo 2 (4y + 2 = 10) apresentado no 

Quadro 3. Os alunos que apresentam dificuldade para resolver este tipo de equação 

deve-se ao fato de que em álgebra a representação da multiplicação por justaposição 

leva o aluno a entender o "4y" como representação de valor posicional. Ao trabalhar 

com exemplos concretos, no caso desta atividade, ao afirmar que uma bolinha é 

representada por "y", o aluno terá a oportunidade de compreender a multiplicação 

justaposta, que ficará cada vez mais claro ao escrever o produto por extenso. Além 

disso, este tipo de questão leva o aluno a perceber que as variáveis podem representar 

objetos com características diferentes. 

 

Situação 3: Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação numa equação. 

Objetivo: Distribuir corretamente para todos os membros indicados entre parênteses e 

trabalhar o erro tipo 3 que trata de casos como 3( x + 2) = 7x↔ 3x + 2 = 7x. 

Questão 1: Dona Ana foi à feira comprar frutas. Chegando à barraca de frutas, ela 

pediu para seu Jeremias colocar as laranjas em um saco e também pediu duas maçãs 

que, juntos, pesaram 3 quilos. Como dona Ana tem muitas crianças em casa, pediu 

para seu Jeremias triplicar tudo o que pediu.  

a) Ilustre a sequência de como isso pode ter ocorrido na balança: 
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b) Usando a linguagem algébrica, represente a situação descrita no item a. 

_______________________________________________________________ 

Na outra semana Dona Ana voltou à feira para comprar as frutas. Ela fez o mesmo 

pedido: um saco com laranjas mais duas maçãs e depois pediu para triplicá-los, tudo 

pesava 4 quilos. Porém, seu Jeremias não estava e seu ajudante Marcos atendeu a 

freguesa. Veja como ele fez: 

 
Situação 1                                                                       Situação 2 

 

a) Qual é a representação algébrica para a situação 1? E para a situação 2? 

b) Marcos fez a pesagem corretamente? Por quê? 

c) Desenhe uma balança que apresente o pedido correto de Dona Ana e, em 

seguida, represente algebricamente. 

Soluções e Comentários: 

 

Resposta:(a) L + 2 = 4 ; L + 6 + 12  

(b) Não. O aluno poderá explicar dizendo que a propriedade distributiva da 

multiplicação não foi realizada corretamente.  

(c) Após fazer o desenho da balança correta, o aluno deverá representá-la por 3L + 6 = 

12 ouL + L + L + 2 + 2 + 2 = 4 + 4 + 4   

Na questão 1(a) o aluno após fazer a leitura do problema e observar os desenhos irá 

expressar algebricamente; no item (b), o aluno terá a chance avaliar os procedimentos 

realizados e expor suas ideias, neste momento o professor pode abrir uma discussão 

com a turma e explicar possíveis dúvidas apresntadas por eles. No item (c),  o aluno irá  
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representar seu raciocínio por meio de desenhos e, para representar o resultado 

algebricamente, será necessário criar estratégias para resolver este item. 

Sabemos que o uso correto de parênteses é um item do cálculo que é fundamental 

em álgebra.Ao propor ao aluno para que ele observe a pesagem da situação 2, ele 

perceberá que a distribuição está incorreta. Nesse momento,  o professor poderá 

questionar se 3.(L+ 2) é igual a 3L + 2? Em seguida, ao representar o pedido 

corretamente, o aluno compreenderá que deve triplicar todos os itens daquele pedido. O 

professor terá a oportunidade de trabalhar a propriedade distributiva da multiplicação 

para que esse tipo de erro reduza.  

 Na mesma proposta também foi elaborada a seguinte situação:  

Questão 2: Maria foi à padaria. Chegandolá pediu para que a atendente colocasse 

pães doce e francês em uma sacola.Ela pediu x doces e y franceses. Ela pediu em 

seguida que dobrasse a quantidade de pães, mas depois pediu para que colocasse os 

pãesdoce e francês em sacolas separadas. A atendente não retirou os pães da sacola. 

Baseada na sua expriência pegou duas sacolas e colocou a quantidade exata de cada 

tipo de pão separadamente e apenas verificou se a balança tinha ficado em equilíbrio. 

Observe as duas situações e decida como deve ter ficado a balança: como na situação 

1 ou na situação 2? Explique seu raciocínio. 

Situação 1 

 

Situação 2 
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Soluções e Comentários: 

 

Resposta: Situação 1. 

Esta atividade é semelhante a anterior, difere pelo uso das incógnitas. A situação 2 traz 

a distribuição incorreta das incógnitas, podendo ser discutida com os estudantes a partir 

da intervenção do professor, com vista a levá-los a refletir e ganhar mais segurança para 

resolver equações que envolvem parênteses corretamente.  

 

Situação 4: Resolvendo a equação com o auxílio da balança 

Objetivo: consolidar as propriedades da igualdade e uso das operações inversas sempre 

conservando a igualdade que é indicada pelo equilíbrio da balança.Trabalhar o erro do 

tipo 4(que trata algo do tipo: - 2x + 5x = 8 ⇔ - 7x = 8) e o erro do tipo 5 (como em: 16x - 

215 = 265 ⇔16x = 265 –215). 

 

Questão 1: Renato e seus amigos gostam de jogar futebol. Ele ganhou várias bolas de 

seu pai mas achou muito pesadas. Foi na feira e usou a balança de seu Manoel para 

descobrir o peso dabola. Após algumas tentativas conseguiu equilibrar a balança como 

na figura a seguir e descobriu o peso de duas bolas de uma só vez. 

 

 

a) Represente algebricamente a situação de equilíbrio da balança. 

b) Agora, ajude o Renato a descobrir o peso de uma bola resolvendo a equação 

encontrada no item a. 

 

 

Soluções e Comentários: 

 

Resposta: (a) 3b = b + 4; (b) A bola pesa 2 quilogramas. 

 

Ao trabalhar algumas atividades deste tipo o aluno terá mais maturidade para resolver 

equações na forma algébrica, fazendo a transposição correta de termos e estará mais 

bem preparado para o estudo de regras formais de resolução de equações. 
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Questão 2:A balança ilustrada a seguir está em equilíbrio. Sobre um dos pratos há 

tijolos com massas iguais e 2 pesos com 1 quilograma cada. Sobre o outro prato há 1 

peso com 1 quilograma e 1 peso com 5 quilogramas mais 1 tijolo. Quantos quilogramas 

têm um tijolo? 

 

a) Utilize uma letra qualquer para representar a massa de um tijolo e escreva 

matematicamente a situação da balança. 

b) Você pode fazer retiradas e/ou trocas, mas observe que a balança deve permanecer 

em equilíbrio. Como você faria para descobrir o peso de um tijolo? 

 

Soluções e Comentários: 

 

(a) 3t + 2 = t + 6 ou t + t + t + 1 + 1 = t + 1 + 5 

 

(b) Pessoal. O aluno deverá criar estratégias próprias para encontrar quanto pesa um 

tijolo. 

 Sabemos que resolver uma equação consiste em definir o valor da incógnita. No 

momento em que o aluno começa a criar estratégias para resolver questões deste tipo e 

começa a fazer retiradas ou a acrescentar, mantendo o equilíbrio da balança, ele começa 

a compreender que quando adicionamos ou subtraímos um mesmo objeto ou número, 

multiplicamos ou dividimos pelo mesmo número (não-nulo), de ambos os lados de uma 

equação, sem antes utilizar as regras de transposição de termos formalmente, a solução 

da equação não muda. 
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4. CONTRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES ENTREVISTADOS 

 

 
4.1 Relevância do estudo das equações do 1º grau 

 

Nesta seção apresentaremos e discutiremos sobre os aspectos tratados na questão2  

da entrevista (Apêndice A). 

Para a Professora A: " O conteúdo de equações é de extrema relevância não apenas no 

Ensino Fundamental, mas também no decorrer do Ensino Básico. O estudo de equações 

tem como objetivo estudar e determinar soluções de problemas do dia-a-dia dos nossos 

alunos nas diversas áreas do conhecimento." 

 

Para o Professor B: "A relevância é que a equação está exposta nos nossos 

conhecimentos do dia-a-dia, levando para o alunado o real interesse do assunto para sua 

vida cotidiana, provocando onde ela pode ser aplicada." 

 

Para o Professor C: " O conhecimento desse conteúdo ajuda os alunos a despertarem 

para o estudo da Álgebra, além de dotar os alunos a capacidade de resolverem 

problemas cotidianos." 

 

Para o Professor D: "Acho relevante os estudo das equações do 1° grau, pois através 

deles podemos contextualizar o conteúdo com algumas situações do cotidiano do 

aluno." 

 

Para a professora E: "O estudo das equações pode ajudar o aluno a resolver certos tipos 

de problemas que ocorrem com mais frequência em seu cotidiano, se ele conhecer as 

equações ele resolverá com facilidade" 

Todos os professores entrevistados reconhecem o grande valor do estudo das 

equações do 1° grau para a vida diária de seus alunos mas, não mencionam a 

importância deste tema para desenvolver o pensamento algébrico e as habilidades 

necessárias para outros tópicos de estudo referentes à Álgebra escolar. Apenas a 
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professora "E" diz não ter tido a oportunidade de lecionar este conteúdo em suas turmas 

e que este seria o primeiro ano a trabalhar com o ensino das equaçlões do 1° grau.  

 

4.2 Concepções de erro do professor 

Nesta seção apresentaremos e discutiremos sobre os aspectos tratados nas 

questões 6,7 e 8 da entrevista (Apêndice A). Destacaremos as respostas dos professores 

referentes a questão 7.  

Para a Professora A: "Sim, na minha graduação aprendia que devemos tornar o erro um 

recurso importante no processo de ensino-aprendizagem pois, se o professor souber 

tornar o erro como fator integrante desse processo, ele não irá desistimular o aluno." 

 

Para o professor B: "...são nos erros do alunado que o professor tem que procurar meios 

que auxiliem ao alunno despertar, de corrigir aquele erro." 

 

Para o Professor C: "...cabe ao professor, mostrar onde está o erro, ou incitar os alunos a 

procurarem os erros e consertarem." 

"Nesse caso, o professor deve atuar como um intermediador e provocar nos alunos a 

busca por uma resposta correta." 

 

Para o Professor D: "Sim. Acho um ponto positivo quando o aluno erra e o professor 

consegue estimular o aluno a encontrar o seu erro e concertá-lo." 

 

A professora "E" não quis ou não soube responder. 

Todos os professores disseram que os alunos têm muita dificuldade ao estudar 

equações do 1º grau. Quatro professores foram unânimes na resposta quando 

perguntados sobre os erros mais comuns dos alunos ao estudar equações do 1° grau 

dizendo que a transposição de termos é onde os alunos erram mais e onde apresentam 

ter mais dificuldades, além disso o professor "C" completou dizendo que "... boa parte 

dos alunos estão desprovidos de uma bagagem de conhecimento a respeito da álgebra..." 

Ao serem questionados a respeito dos erros como auxílio no processo de aprendizagem, 
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todos disseram sim, mas a ideia de se trabalhar com os erros não foram explicitadas de 

maneira clara. Vimos ainda, através das respostas referentes à questão 8, que todos os 

professores entrevistados não conseguiram identicar o erro proposto na questão. 

Atribuiram o erro a incógnita "Y" justificando que os alunos já estariam habituados com 

o uso da letra "X" como incógnita. 

 

4.3 Abordagem metodológica 

 Nesta seção apresentaremos e discutiremos sobre os aspectos tratados nas 

questões 3, 4 e 5 da entrevista (Apêndice A). Destacaremos as respostas dos professores 

referentes a questão 3. 

Professora A: "Abordo o conteúdo voltando-o diretamente para o contexo em que os 

alunos estão inseridos, utilizo resoluções de problemas e jogos como trilhas, corridas 

algébricas, sem falar que o livro didático é bastante importante." 

 

Professor B: "...levando o aluno para a realidade. A questão da equidade de valores 

podem ser atribuídos na equação..." 

 

Professor C: " Introduzo o conteúdo a partir de uma situação-problema e depois vou 

trabalhando conceitos e o próprio cálculo." 

 

Professor D: "Já trabalhei, porém foi no final do ano letivo e não tive tempo suficiente 

para abordar o conteúdo como queria." 

 

Professora E: "Não. Esse será o primeiro ano" 

Segundo os professores entrevistados o conteúdo de equações do 1° grau que é 

proposto no livro didático adotado pela escola, na maioria das vezes,traz uma 

abordagem voltada para a resolução de problemas, alguns exemplos com balança de 

dois pratos e apresentação de técnicas formais de resolução. Todos os outros professores 

partipantes, com excessão da professora "E", já tiveram a experiência de utilizar a 

balança de dois pratos em suas aulas. Apesar de atribuirem grande importância a 
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utilização da balança de dois pratos no estudo das equações do 1° grau e de sua 

presença nos livros didáticos, apenas dois professores disseram ter utilizado, de fato, a 

balança de dois pratos para trabalhar este conteúdo com seus alunos e que obteveram 

resultados positivos. Os outros professores, com excessão da professora "E", disseram 

utilizar situações-problemas e/ou jogos didáticos para abordar o estudo das equações do 

1° grau. Mas, ao observar as respostas da maioria dos professores entrevistados, as 

atividades com balança de dois pratos sãoraramente utilizadas por eles e, na maioria das 

vezes, apresentadas apenas para introduzir o conceito de igualdade e em seguida dão 

prioridade aos cálculos algébricos . 

 

4.4 Análise da proposta 

Nesta seção apresentaremos e discutiremos sobre os aspectos tratados na questão 

9 da entrevista (Apêndice A) que apresenta uma das prospostas criadas neste trabalho.  

 

Professora A: Achou a questão interessante, mas não conseguiu enteder o erro contido 

no item (b); 

 

Professor B: Disse que esse tipo de questão ajuda o aluno a compreender melhor uma 

equação, mas não conseguiu entender o erro apresentado no item (b); 

 

Professor C: Falou que os alunos tem dificuldades em resolver questões desse tipo por 

falta de interpretar e resolver exercício em sala, além de não saber se expressar 

algebricamente. 

 

Professor D:O professor foi o único a mencionar o erro contido no item (b) de maneira 

coerente quando disse que ao cometer esse erros "Os alunos estão considerando que a 

soma de termos não semelhantes seja possível". O professor também achou a proposta 

interessante e que os alunos podem ser despertados para não cometerem esse tipo de 

erro. 
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Professora E:Gostou da utilização da balança representando a igualdade e que esse tipo 

de atividade ajuda o aluno a desenvover o conceito de equações, mas também não 

conseguiu entender o erro apresentado no item (b). 

 

Nenhum dos professores entrevistados conseguiram, de fato, fazer uma análise 

crítica da questão proposta. Os comentários descritos anteriormente resultaram de 

conversas informais com os professores e não constam como resposta no questionário. 

Percebemos que por meio das considerações dos professores entrevistados a respeito da 

questão 8, fica evidente que utilizar a análise de erros como metodologia de ensino é 

uma novidade para estes professores. E que podemos atribuir a falta de compreensão ao 

analisar o erro proposto na questão 8 à ausência desse conhecimento e por outro lado 

pelo fato de não trabalharem erros para tentar compreeender como o aluno pensou para 

chegar a tal conclusão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao estudar Álgebra no Ensino Fundamental o aluno se depara com novos 

conceitos, diferente de todos os conceitos anteriormente estudados referentes à 

Matemática. Booth em (1995 apud SHULTE, 1995, p.23-36) traz alguns resultados em 

seus estudos indicadores de que esse fato é um dos complicadores para a compreensão 

da Álgebra e de tópicos específicos, especialmente, o de Equações do 1º grau com uma 

incógnita.  

O uso dos erros como metodologia de ensino abre um caminho diferenciado de se 

trabalhar com os erros dos alunos. Por meio dessa prática o professor poderá investigar 

as possíveis causas dos erros dos estudantes. No estudo das Equações do 1º grau com 

uma incógnita não é diferente, sendo assim a partir da busca dos erros mais comuns dos 

estudantes ao estudar Equações do 1º grau presentes na literatura, sugerimos uma 

proposta didática para que o professor possa explorar alguns erros específicos 

abordados neste trabalho na tentativa de melhorar o desempenho dos estudantes nas 

aulas de Matemática. 

Na nossa proposta utilizamos a referência de situações com balanças porque 

acreditamos ser um recurso metodológico importante e eficiente que motiva o estudante 

a perceber as propriedades da igualdade e o ajuda a empregar as operações inversas ou 

transposição de termos, informalmente. Além disso, é um recurso que quando bem 

utilizado, dá apoio ao professor para então formalizar conceitos e procedimentos 

necessários ao estudar as Equações de 1° grau com uma incógnita.  

A proposta didática traz situações que trabalham cada tipo de erro presentes no 

Quadro 3 através de ilustrações com vistas ao desenvolvimento da capacidade de 

raciocinar do estudante, de constituir um pensamento coerente, sem que haja esforço em 

tentar lembrar fórmulas decoradas para resolver  problemas. Infelizmente, a proposta 

didática apresentada nesta pesquisa não pôde ser aplicada aos estudantes devido ao 

tempo, mas é uma meta para o futuro. Entendemos que promovendo atividades 

instigantes sobre determinados tipos de erro, o professor poderá obter bons resultados 

na sala de aula. Além disso, o professor poderá descobrir o grande potencial contido nos 

erros dos alunos, vencendo preconceitos em relação aos erros e conquistando frutos 

positivos para os alunos e para sua prática docente por meio dessa prática. 
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Com basena fala dos professores entrevistados vimos que as dificuldade dos 

alunos ao estudarem Álgebra, especificadamente, ao estudarem as Equações do 1° grau 

com uma incógnita, tornam-se ainda mais evidente.Sabemos que este é um problema 

nacionalassim como mostram os resultadosdos programas de avaliação como a Prova 

Brasil, por exemplo. Além disso percebemos a pouca familiaridade dos entrevistados 

com o uso dos erros como metodologia de ensino, o que também já era esperado pelo 

fato de ser uma alternativa pouco discutida nas licenciaturas da nossa região. 

Uma das coisas que mais impressionou na realização da entrevista foi pela 

dificuldade apresentada pelos professores ao tentar identificarem o erro contido na 

questão 9, apenas o professor D conseguiu identificar o erro. Apesar dos professores 

reconhecerem que os estudantes sentem dificuldades ao resolver uma Equação do 1° 

grau e terem o conhecimento dos erros que são recorrentes, não demonstraram buscar 

alternativas para tentar saná-los. 

Por fim, almejamos que este trabalho contribua para o processo de ensino-

aprendizagem de matemática como mais uma alternativa voltada para o ensino de 

Equações do 1° grau atravésdos erros,  para que estes se tornem um "caminho" eficiente 

para uma aprendizagem significativa e com melhores resultados.
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APÊNDICE 

Apêndice A – Roteiro de entrevista/professor 

 

Universidade Federal da Paraíba 

Campus IV – Litoral Norte 

Centro de Ciências Aplicadas e Educação 

Departamento de Ciências Exatas 

 
Orientadora: Profª. Drª. Cibelle de Fátima C. De Assis 

Orientanda: Jacilene Pereira da Silva 

 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Análise de Erros: uma proposta didática para 

o ensino de equações do 1º grau com uma incógnita”. 

 

 

 

1. Você é licenciado em Matemática? 

2. Qual a relevância do estudo das Equações do 1° grau no currículo de matemática 

para a formação do estudante do Ensino Fundamental? 

3. Você trabalha ou já trabalhou nas turmas de sua responsabilidade com Equações de 

1º grau? Como você aborda esse conteúdo? 

4. Que tipo de abordagem o livro que você trabalha em sala de aula traz sobre o 

estudo de equações do 1° grau?  

5. O que você acha da balança de dois pratos como metodologia de ensino? Você já 

utilizou? Obteve resultados positivos? 

6. Ao trabalhar com o conteúdo de equações do 1° grau, quais os erros mais comuns? 

7. Na sua opinião, seriam os erros capazes de auxiliar na aprendizagem dos 

estudantes? Se sim, explique como. 

8. A literatura traz algumas dificuldades de estudantes na resolução de equações, por 

exemplo, quando tem-se 4y + 2 = 10o aluno diz que é impossível obter essa 

igualdade. Em sua opinião, o que levou o aluno a chegar a essa conclusão? Como 

você explicaria para esse aluno a maneira correta de resolvê-la? 

9. Observe o problema a seguir. Como e qual erro comum dos alunos está sendo 

considerado? 

Roteiro de entrevista/professor 
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A balança ilustrada abaixo está em equilíbrio e suponha que frutas iguais têm 

mesmo peso. Temos 2 maçãs mais 5 pêras em um prato e 1 peso de 500g mais 2 

maças no outro prato.  

a. Sabendo que cada maçã pesa 50g, calcule quantos gramas tem uma pêra. Faça a 

respresentação algébrica da situação ilustrada a seguir. 

   

 

b. A partir dos dados encontrados no item (a), descubra porque a situação da 

balança a seguir não está correta. 

 

 
 

 

c. Complete o desenho a seguir criando uma nova situação para que a balança 

fique em equilíbrio. Em seguida apresente uma expressão algébrica para a 

situação, use pesos e frutas.  

 

 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7.50g.100g 


