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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo principal a investigação sobre o pensamento algébrico, que 
diz respeito à simbolização, ao estudo de estruturas e à modelação envolvidas nas formas de 
generalizações quer sejam de números ou operações, principalmente na construção do 
conceito de função mediante resolução de problemas que envolvam Padrões. Trata-se de uma 
pesquisa caracterizada por um estudo de caso, cujo instrumento de pesquisa foi um 
questionário constituído de questões pessoais, além da proposição de um problema que trata 
de Padrão Geométrico Crescente. Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa Exploratória. 
Como alicerces principais do referencial teórico adotamos o livro Álgebra no Ensino Básico 
de Ponte, Matos e Branco (2009) e o livro Matemática no Ensino Fundamental. Formação de 
professores e aplicação em sala de aula de Van de Walle (2009). Neste estudo foi elaborado 
um perfil para os alunos do 1º ano do Ensino Médio da E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga 
Burity; foram analisados os livros didáticos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do 
Ensino Médio da escola, sob o ponto de vista de como o conteúdo de Funções poderia ser 
introduzido por meio dos Padrões. No que diz respeito aos livros didáticos foi constado a 
divergência entre os níveis de qualidade dos livros adotados no Ensino Médio para com os do 
Ensino Fundamental com relação à forma de introdução dos assuntos e de quesitos mais 
pertinentes a prática escolar voltada a questões do cotidiano dos alunos, além de uma 
linguagem mais clara e precisa dos conteúdos. Concluímos com a pesquisa que é possível 
tornar o processo de aprendizagem da Matemática mais significativo além de atrativo e 
podendo ser trabalhados de forma mais interrelacionada como é o caso das Funções com a 
Álgebra. Com relação ao desempenho dos alunos, constatamos que muitos conseguiram êxito 
no desenvolvimento algébrico das questões, apesar da maioria ter afirmado não ter tido 
contato com este tipo de questão, acreditamos que o resultado pudesse ter sido mais 
satisfatório, porém a conclusão tenha sido de grande valia por revelar e investigar as 
deficiências e erros na construção do conhecimento dos alunos sobre o tema.    
 
 
Palavras-chave: Padrões, Pensamento Algébrico, Prática Escolar, Funções. 
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ABSTRACT 
 

This research has as main objective research on algebraic thinking, with regard to 
symbolization, the study of structures and modeling involved in forms of generalizations 
whether numbers or operations, mainly in the construction of the concept of function by 
solving problems involving patterns. It is characterized by a research case study, whose 
research instrument was a questionnaire consisting of personal issues, and the proposition of a 
problem dealing with Geometric Pattern Crescent. As to the objectives it is an Exploratory. 
As the main theoretical foundations have adopted the book Algebra in Primary of Ponte, 
Matos and Branco (2009) and the book Mathematics in Elementary Education. Teacher 
training and classroom application of  Van de Walle (2009). In this study we designed a 
profile for the students of 1st year of high school E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga Burity; 
were analyzed textbooks in 9th grade of elementary school and 1st year of high school, from 
the point of view of how the contents of functions could be introduced through the Patterns. 
With regard to textbooks was featured in the divergence between the levels of quality of 
books adopted in high school to elementary school with in relation to the form of the 
introduction of the issues and questions most relevant to school practice focused on issues of 
everyday students, and a more clear and precise language of the content. We conclude with a 
study that can make the process of learning mathematics more meaningful as well as 
attractive and can be dealt with more interrelated as is the case with the algebra of functions. 
Student performance, we found that many were able to successful development of algebraic 
questions, although most have stated having had no contact with this type of issue, we believe 
that the outcome could have been more satisfactory, but the conclusion has been of great 
value to reveal and investigate the deficiencies and errors in the construction of students' 
knowledge of the topic. 
 

Keywords: Patterns, Algebraic Thinking, Teaching Practice, Functions.
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1. MEMORIAL DO ACADÊMICO 

 

1.1 Histórico de Formação Escolar 

 

Nasci na cidade de Olinda – PE, mas desde os três anos de idade moro na cidade de 

Rio Tinto – PB. Portanto minha vida estudantil se iniciou nesta cidade, onde fui à escola logo 

cedo, pois minha mãe era dona de uma escola e este foi e é parte de meu universo até os dias 

de hoje. Acredito que desde cedo nunca fui de dar trabalho como estudante, isso era o que 

minha mãe dizia. Não vejo na minha infância um momento de preocupação dos meus pais em 

relação a meu estudo, acho que logo entendi as responsabilidades de um estudante, por isso 

acredito que sempre fui bom aluno. Não me recordo de ter sido chamado atenção por nada 

grave na minha fase escolar.  

Não sou um dos melhores leitores, nem tenho muita paciência em estudar em casa, 

mas acredito que nunca ter feito uma final em toda minha vida escolar e acadêmica, está 

relacionado ao fato de aprender as coisas de maneira muito fácil e que assuntos que aprendi 

estão sempre vivos em minha memória, sempre que os preciso. 

Estudei meus primeiros anos numa escola do Serviço Social da Indústria – SESI em 

Rio Tinto, onde fiz os antigos “jardins da infância”. Da Alfabetização até a 3ª série (4º ano) 

do Ensino Fundamental, cursei na escola que minha mãe era diretora junto com minha tia. Na 

4ª série (5º ano), para me dar asas acredito eu, e tirar um pouco da dependência que tinha dela, 

pois sempre foi assim até pelo menos meus dezesseis ou dezessete anos, fui estudar em um 

grupo estadual de Rio Tinto. A experiência não foi das melhores, pois saí de uma escola 

particular com poucos alunos, para uma escola estadual que na minha classe tinham mais de 

50 alunos. Para piorar, neste ano, esta escola entrou em greve e retornei para a escola anterior 

e então pude estudar o único ano da minha fase estudantil com minha mãe, onde assim 

terminei a primeira fase do Ensino Fundamental. Mesmo não sendo uma das melhores 

vivências da minha fase escolar no colégio estadual, acredito que tudo na vida serve de lição e 

aprendizado, se não fossem os piores momentos dignos dos melhores aprendizados; tudo na 

vida tem uma consequência e são estas que nos guiam a tentar fazer sempre boas escolhas, ter 

boas atitudes e fazer valer o estado em que as virtudes prevaleçam, não sou a melhor pessoa 

do mundo, nem a pior, mas uma coisa eu sei que faço que é procurar sempre o bem para que 

eu possa receber esta mesma dádiva em troca.  
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Da 5ª série (6º ano) até a 8ª série (9º ano) estudei em uma escola municipal desta 

cidade, conhecida como Centro Educacional. Foi nesta escola que concluí o Ensino 

Fundamental aos 13 anos. Foi sem dúvida um momento de grandes adaptações, sobretudo em 

uma escola de grande porte, onde se deu a maior disparidade com a primeira fase. Desta 

escola e até antes dela acredito ter saído os melhores amigos que tenho até hoje, pessoas que 

se desenvolveram comigo e que hoje vivem nesta batalha que é a vida. Foi também nesta 

escola que dei um dos primeiros passos na atividade de professor, ensinando com muito 

orgulho ao lado de pessoas que antes eram meus professores e que me direcionaram em parte 

a ser o que hoje sou. 

Sem trabalhar, cursei o Ensino Médio na cidade vizinha de Mamanguape em uma 

escola particular chamada Instituto Moderno. Outra grandiosa experiência, pelo fato da 

passagem de uma escola pública para uma particular. Esta adaptação veio carregada de 

grandes esforços que tive que fazer para acompanhar um ensino mais rigoroso que o anterior e 

claro com mais responsabilidades. No começo foi difícil, porém foi mais uma etapa que tive 

que superar na soma das minhas experiências, sobretudo na companhia e com a ajuda de 

tantos outros amigos que se fizeram nesta fase de minha vida. 

 

1.2 Histórico de Formação Universitária 

 

Durante o Ensino Médio e até mesmo anterior a ele surgiu em mim à vontade de fazer 

o vestibular para medicina, pois acreditava que tinha condições de passar por ser sempre um 

aluno aplicado e estudioso. No ano do vestibular, aos 16 anos, ainda passei na primeira etapa, 

pois assim eram divididas as provas, mas na segunda etapa não tive sucesso, daí desgostei e 

no ano seguinte fiz vestibular para Administração.  

O fato de desistir da medicina e escolher administração está relacionado a uma 

namorada que tinha nesta época na cidade de Parnamirim no Rio Grande do Norte, que queria 

o vestibular para administração e me incentivou para o mesmo. Foi um ano em que passei a 

maior parte do tempo viajando e namorando, sem ligar muito para estudar, mesmo assim acho 

que tinha estudado tanto um ano antes que assimilei o vestibular e então fui aprovado, o 

mesmo não aconteceu com minha namorada e, depois de algum tempo terminamos o namoro. 

Iniciei os estudos em Administração no final de 1998, entrei na faculdade com grande 

sacrifício, principalmente por ter uma condição financeira limitada e que mesmo assim, minha 

mãe com grande esforço, fazia com que eu fosse para João Pessoa todos os dias, pois estudara 
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pela manhã. Ao término de dois períodos tive a minha primeira experiência profissional, que 

foi a de reativar uma empresa de consultoria na Universidade, chamada Empresa Júnior de 

Administração, onde fui secretário de finanças, uma atividade meio que de adolescentes com 

ideias fervendo na cabeça, mas que foi muito integradora. A partir daí não mais parei minhas 

atividades profissionais, e foi aí também que começou atrapalhar um pouco os estudos, pois 

conciliar educação e profissão nunca é uma tarefa das mais fáceis.  

A faculdade de Administração me abriu os olhos para um mundo de oportunidades 

que creio terem sidas mais de caráter humano, pois o curso em si tem esta dimensão holística 

de crescimento, mais do que caráter profissional, uma vez que pude participar de muitos 

estágios e não segui na carreira direcionada ao meu curso.   

No ano de 2007, perdi minha mãe. Pessoa mais especial da minha vida, que me fez 

sentir a maior dor que tive até hoje, por sua perda, e pessoa a qual eu devo tudo em minha 

vida, em todos os sentidos. Foi aí que assumi atividades profissionais paralelas que tenho até 

hoje: administrar a Escola que era dela junto com minha tia, lecionar para uma turma de 5º 

ano como professor multidisciplinar além da atividade profissional de carreira que é a de 

Policial Civil como Agente de Investigação. Trabalho de carreira que exerço de maneira 

honrosa e executo minhas funções na polícia judiciária da Paraíba. Percebo que é um trabalho 

que tem suas semelhanças com a educação, mas em alguns fatos se torna totalmente distante 

uma da outra.  

No ano de 2008, pude realizar um sonho que permeava desde então meus 

pensamentos, que era o de fazer uma faculdade de Matemática, que ainda não tinha feito, pois 

não queria estudar outro curso em João Pessoa e, como a UFPB veio se instalar em Rio Tinto, 

pude então realizar este sonho. Uma pessoa muito importante nesta decisão foi uma garota 

chamada Mércia que começou a estudar comigo a Licenciatura em Matemática e me deu 

muita força para continuar a estudar. Eu até já a conhecia antes disto, mas que surgiu 

definitivamente em minha vida pelo fato de substituir minha mãe como professora na escola 

em que ela ensinava após seu falecimento. Compreendo como uma ação de proteção da minha 

mãe mesmo depois de seu desaparecimento e que deixou em minha vida a pessoa que mais 

amo e que estou casado há quase três anos, feliz e sempre disposto a enfrentar todas as 

barreiras que estiverem a minha frente, com responsabilidade e dedicação.  

Hoje me sinto bastante realizado e mesmo assim, nunca acomodado, pretendo terminar 

a faculdade dos meus sonhos e da minha aptidão, já estou com saudades, e continuar 
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navegando por esse mar de conhecimentos e de felicidade pessoal e profissional é o que me 

move.     

 

1.3 Experiência como Professor de Matemática 

 

Fazendo ainda faculdade de Administração tive as seguintes atividades não só no 

âmbito da matemática, mas como muitas delas se confundem, decidi expô-las neste memorial: 

fui chamado a dar aulas no SESI de Rio Tinto como professor e orientador do telecurso 2000, 

a minha primeira experiência como professor de Matemática, atividade que inspirou em mim 

as pretensões de minha segunda formação.   

Neste mesmo ano, 1999, passei em um concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) como Agente Censitário Supervisor, que desenvolvi por quase um 

ano, foi aí também que transferi minha faculdade para o turno da noite, já que tive que 

trabalhar pela manhã e tarde. Após esta atividade, trabalhei no setor de Recursos Humanos no 

SENAC por seis meses, atividade que tive interesse no desenvolvimento para continuar 

profissionalmente na Administração, mas que não dei continuidade. 

Depois destas atividades, tive o primeiro despertar com relação à Educação 

Matemática, que foi o de montar com uns colegas um cursinho pré-vestibular na nossa cidade, 

talvez nesta atividade pude perceber o que realmente gostava de fazer e que me fez sentir 

muito bem. Este durou apenas um ano, mas não apagou em mim a vontade de trabalhar em 

educação. Em seguida fui ser estagiário no Projeto Cooperar na área de finanças, atividade 

esta que iniciei minha monografia para a conclusão do curso de Administração.  

Neste momento quando estava próximo de concluir a faculdade passei no concurso da 

Polícia Civil da Paraíba, no ano de 2003, onde até hoje desenvolvo a atividade de Agente de 

Investigação. Daí, só com a monografia por fazer atrasei a conclusão do meu curso, na 

expectativa de entrar na Polícia Civil, que esperei quase três anos para ser empossado como 

Agente, vindo a realizar esta atividade no início do ano de 2006. Foi então que conciliando 

com a atividade de policial desde então pude terminar minha monografia em uma escola a 

qual fui chamado a dar aulas de Matemática no Ensino Médio, que já fora mencionada e que 

faz grande parte da minha vida que é o Centro Educacional, mais um fato me direcionando a 

Educação.  

Entre muitas atividades que pude conciliar com a Polícia Civil estão: Curso Pré-

Vestibular Alternativo (Fundador com alguns colegas), Centro de Educação Rio Tinto – Certo 
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– Colégio GEO, Vestibular Opção, Curso Pré-Vestibular Pró-Vale, Intelectus – Cursos 

Preparatórios, Centro Educacional Antônia Luna Lisboa, todos em Rio Tinto como professor 

de Matemática, além do Colégio Santo Antônio – GEO em Guarabira no curso pré-vestibular. 

Dada todas estas atividades e por muitas experiências já vividas, hoje me vejo na 

certeza de continuar na atividade de professor, por mais dura que seja, mas que me bonifica 

no reconhecimento pelos nossos esforços.Gostar talvez seja um verbo pequeno quando falo da 

Matemática, e é através dela que estendo meus próximos passos em relação ao meu futuro, 

como pessoa e profissional.  
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2. INTRODUÇÃO  

 

2.1 Apresentação do Tema 

 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso - TCC intitulado O desenvolvimento do 

pensamento algébrico na construção do conceito de Função: um estudo sobre Padrões é 

fruto da relação percebida entre a Álgebra e o estudo das Funções. 

Segundo Kaput (1999, p.134-135apud VAN DE WALLE, 2009, p. 288), especialista 

no desenvolvimento de álgebra nas séries curriculares, a álgebra é descrita como algo que: 
[...] envolve generalizar e expressar esta generalização usando linguagens 
cada vez mais formais, onde esta generalização se inicia na aritmética, em 
situações de modelagem, em geometria e virtualmente em toda a matemática 
que pode ou deve aparecer nas séries elementares. 

 

Por outro lado, o conceito de Função está estritamente ligado às questões de 

dependência entre duas grandezas variáveis e deste modo toda função possui uma lei de 

formação que estrutura a relação com dois ou mais conjuntos.  

Para construir um conceito abstrato como o de Funções é necessário que as crianças 

compreendam as conexões entre tópicos matemáticos, relacionando, por exemplo, padrões em 

geometria, números, medidas para que se tornem cada vez mais competentes em Matemática. 

Aprender a procurar por Padrões e como descrever, traduzir e ampliá-los é parte do 

fazer matemático e do pensamento algébrico. Além disso, esta abordagem, como veremos, 

pode introduzir a construção do conceito de Função.  

 

 2.2 Problemática e Justificativa 

 

 Elegemos como a problemática deste trabalho acadêmico o seguinte questionamento: 

os estudantes do Ensino Fundamental desenvolvem o pensamento algébrico necessário para 

o início do estudo de Funções no Ensino Médio? A partir deste problema de pesquisa nos 

debruçamos na perspectiva de verificação da existência de indícios que respondam a essa 

pergunta. 

Assim, elegemos uma escola de Ensino Fundamental e Médio do município de Rio 

Tinto, a E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga Burity para investigarmos se os alunos 

apresentam um nível de pensamento algébrico adequado para este grau de escolaridade e se a 
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escola trabalha na perspectiva da iniciação ao estudo de funções por meio do estudo de 

Padrões.   

Como hipótese de estudo vislumbramos que aspectos como o livro didático adotado e 

a ênfase dada ao estudo de Padrões apenas no Ensino Médio dificultam a construção da ponte 

entre a Álgebra e o estudo de Funções como também condicionam a abordagem desses 

assuntos. 

A proposta deste trabalho tem sua justificativa baseada em dois aspectos: o primeiro, 

por perceber durante anos de experiência como docente no ensino da Matemática a 

importância do estudo de Funções que se dá por diversos fatores: por sua relação com 

assuntos que lhe dão suporte como a álgebra, os conjuntos e as relações (que não deixam de 

fazer parte deste conhecimento algébrico); por servir de base para uma infinidade de assuntos 

no âmbito acadêmico como do cálculo infinitesimal, limites, cálculo de derivadas e 

a integral de diferenciais, além de auxiliar vários conceitos da química, física e economia, por 

exemplo; o segundo aspecto reside na análise crítica do livro didático do Ensino Fundamental, 

destacando que aspectos da álgebra introduzem o assunto de funções e se os alunos através 

deste livro podem desenvolver uma base de significados algébricos. 

 Aos professores de Matemática, esperamos que esta discussão possa servir de proveito 

na análise de suas metodologias, especificamente na busca da melhor forma de introduzir e 

trabalhar o conteúdo de Função, tornando este mais atrativo e apresentado numa dimensão em 

que o aprendizado possa ser mais efetivo para os alunos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

2.3 Objetivos 

 

 2.3.1 Objetivo Geral 

  

 Investigar o pensamento algébrico de alunos do 1º Ano do Ensino Médio da escola 

Professor Luiz Gonzaga Burity através da resolução de problemas que envolvem Padrões 

Geométricos Crescentes. 

 

 2.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar um breve perfil dos estudantes do 1º Ano do Ensino Médio da escola 

E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga Burity; 

 Verificar o desempenho e as estratégias de alunos do 1º Ano do Ensino Médio da 

escola E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga Burity na resolução de problemas que envolvem 

Padrões Geométricos Crescentes; 

 Verificar como a introdução ao estudo de Funções por meio de Padrões é proposta no 

livro didático da escola E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga Burity. 
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2.4 Considerações Metodológicas 

 

2.4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Nesta seção apresentaremos considerações desta pesquisa buscando responder às 

especificações da metodologia respondendo a um só tempo, questões do tipo: Como? Com 

quê? Com quem? e Onde? de acordo com Marconi e Lakatos (2011, p.109). 

Segundo Gil (2006), baseado nos seus objetivos, os níveis de pesquisa podem ser 

classificados em três grupos: estudo exploratório, estudo descritivo e estudos que verificam 

hipóteses casuais, também chamadas explicativas. A nossa pesquisa será do tipo Exploratória, 

pois nesta buscaremos o esclarecimento de conceitos ou ideias tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos.  

 Quanto à coleta de dados, esta pesquisa caracteriza-se por ser estudo de caso. De fato, 

teremos como sujeitos deste estudo os estudantes do 1º Ano do Ensino Médio da escola 

E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga Burity, localizada no município de Rio Tinto na Paraíba. 

Segundo Ponte (2006) este estudo visa conhecer uma entidade bem definida como uma 

pessoa, uma instituição, um curso, uma disciplina, um sistema educativo, uma política, um 

momento de uma aula ou qualquer outra unidade social.  

Como instrumento de pesquisa elaboramos e aplicamos um questionário constituído de 

questões pessoais relativas ao sexo, à idade e ao trabalho dos estudantes; questões sobre 

repetência dos alunos e importância da Matemática e dificuldade com outras disciplinas. Por 

fim, propomos um problema que trata de Padrão Geométrico Crescente. O questionário 

encontra-se no Apêndice deste trabalho. 

 

 2.4.2 Fases da pesquisa 
 

 A metodologia de ação desta pesquisa está organizada em quatro fases: 

 Fase 1: Levantamento bibliográfico preliminar sobre orientações de como o conteúdo 

Função pode ser introduzido a partir do estudo de Padrões; 

 Fase 2: Análise de como o estudo de Padrões é proposto nos livros didáticos da escola 

E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga Burity; 

 Fase 3: Aplicação de questionário com alunos do 1º ano do Ensino Médio da escola 

E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga Burity; 

 Fase 4: Análise do desempenho dos alunos. 
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 2.4.3 A aplicação do questionário 

 

 O instrumento de investigação (questionário) foi aplicado nos três turnos da Escola E. 

E. F. M Professor Luiz Gonzaga Burity, aos alunos do 1º ano do Ensino Médio, após uma 

apresentação aos vice-diretores de cada turno desta escola sobre as atividades que 

desenvolveria, para então puder aplicar o questionário. 

 Em nenhum turno tive grandes dificuldades de contato com os professores e todos se 

dispuseram sendo solícitos a aplicação dos questionários, embora nos turnos da tarde e da 

noite não ter aplicado na aula propriamente de matemática, pois de acordo com a disposição 

de meu tempo os horários não eram adequados para aplicação. Sem mais problemas nestes 

turnos apliquei o questionário e os professores mesmo de outras matérias se dispuseram a 

ceder suas aulas para a atividade que propus. 

 Para a aplicação do questionário, precisei de três horários em dias diferentes, pois 

antecipadamente com o vice-diretor da manhã fiz um apanhado do horário das aulas e me 

programei para a aplicação. O período de aplicação destes questionários foi a semana dos dias 

15 a 19 de julho de 2013.  

 Na primeira aplicação que fiz do questionário proposto, uma vez que eu mesmo pude 

aplicá-lo em todas as turmas, percebi na primeira sala que entrei do 1º ano, que nos momentos 

iniciais a turma não estava conseguindo desenvolver o raciocínio da questão, mesmo depois 

de uma breve explanação do que era sugerido em cada questão. Daí tive um pouco de 

preocupação e de maneira a auxiliar os alunos, embora sem um antecipado planejamento, tive 

a ideia de apresentar um exemplo de uma questão que desenvolvi na hora, mas que iria ajudar 

prontamente aqueles alunos na execução da atividade. Foi aí que pude perceber que a 

exemplificação surtiu grande efeito e os alunos puderam então desenvolver a atividade de 

modo a fluir com mais eficiência o que era proposto. O mesmo foi realizado em todas as 

turmas para não haver disparidade entre os resultados das questões, de modo a tratar a 

aplicação do questionário de maneira fidedigna ao seu objetivo e sua posterior análise. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 O Pensamento Algébrico 

 

O Pensamento Algébrico, também conhecido como Raciocínio Algébrico envolve as 

formas de generalização a partir de experiências numéricas e operações, a formalização dessas 

ideias com a utilização de um sistema de símbolos significativos e a exploração dos conceitos 

de padrão e de função (VAN DE WALLE, 2009). Assim o pensamento algébrico diz respeito 

à simbolização, ao estudo de estruturas e à modelação (BARBOSA; BORRALHO, 2013). 

Segundo o estudo de Ponte, Matos e Branco (2009) o pensamento algébrico inclui três 

vertentes, as quais estão relacionadas não só aos aspectos simbólicos, mas a toda a estrutura 

de pensamento que se deve discorrer sobre a álgebra. Tais vertentes se apresentam da seguinte 

maneira: representar (capacidade de o aluno usar diversos sistemas de representação), 

raciocinar (dedutiva ou indutivamente no relacionar e generalizar) e resolver problemas (que 

inclui modelar situações). No Quadro 2, a seguir estão apresentadas essas vertentes. 

 
Quadro 1 - Vertentes fundamentais do pensamento algébrico 

 

Representar 

 
• Ler, compreender, escrever e operar com símbolos usando as convenções 
algébricas usuais; 
• Traduzir informação representada simbolicamente para outras formas de 
representação (por objetos, verbal, numérica, tabelas, gráficos) e vice-versa; 
• Evidenciar sentido de símbolo, nomeadamente interpretando os diferentes sentidos 
no mesmo símbolo em diferentes contextos. 
 

Raciocinar 

 
• Relacionar (em particular, analisar propriedades); 
• Generalizar e agir sobre essas generalizações revelando compreensão das regras; 
• Deduzir. 

Resolver problemas e 
modelar situações 

 
• Usar expressões algébricas, equações, inequações, sistemas (de equações e de 
inequações), funções e gráficos na interpretação e resolução de problemas 
matemáticos e de outros domínios (modelação). 
 

Fonte: Ponte, Matos e Branco (2009, p.11) 

 

O NCTM1 (2000, apud Ponte, Matos e Branco, 2009, p.11) organiza quatro itens em 

torno dos quais considera que se deve organizar o trabalho a realizar com os alunos de todos 

os níveis de ensino de modo a criar condições favoráveis ao desenvolvimento do seu 

                                                        
1 NCTM – National Council of Teachers of Mathematics - Conselho Nacional de Professores de Matemática 
com sede na cidade de Reston, Estado da Virgínia nos Estados Unidos. Fundado em 1920. 
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pensamento algébrico e à aprendizagem da Álgebra. Estes itens assumem contornos 

específicos de acordo com os níveis de escolaridade dos alunos, como podemos observar no 

Quadro 2. 
Quadro 2 - Síntese relativa às normas sobre Álgebra 

Itens Da Educação Infantil ao 3º 
ano de escolaridade 

Do 4º ao 6º anos de 
escolaridade 

Do 7º ao 9º anos de 
escolaridade 

Compreender 
padrões, relações 

e funções 
 

• agrupar, classificar e 
ordenar objetos por tamanho, 

número e outras 
propriedades; 

• reconhecer, descrever e 
ampliar padrões, tais como 
sequências de sons e formas 

ou padrões numéricos 
simples, e traduzi-los de uma 
forma de representação para 

outra; 
• analisar como são gerados 

tanto os padrões de repetição 
como os de crescimento. 

• descrever, ampliar e 
fazer generalizações 

acerca de padrões 
geométricos e 

numéricos • representar 
e analisar padrões e 

funções, usando 
palavras, tabelas e 

gráficos 

• representar, analisar e 
generalizar padrões diversos, 

usando tabelas, gráficos, 
palavras e, quando possível, 

expressões simbólicas 
• relacionar e comparar 

diferentes formas de 
representar uma relação 

• identificar funções lineares 
e não lineares e contrastar as 

suas propriedades usando 
tabelas, gráficos ou 

equações. 

Representar e 
analisar situações 

e estruturas 
matemáticas 

usando símbolos 
algébricos 

 

• Ilustrar os princípios e 
propriedades gerais das 

operações, como a 
comutatividade, usando 

números específicos; 
• usar representações 
concretas, pictóricas e 

verbais, para desenvolver 
uma compreensão de 
notações simbólicas 

inventadas e convencionais. 

• identificar 
propriedades como a 

comutatividade, a 
associatividade e 
distributividade e 

aplicá-las no cálculo 
com números inteiros 

• representar a ideia de 
variável como 

quantidade 
desconhecida, através de 

uma letra ou símbolo 
• expressar relações 
matemáticas usando 

equações 
 

• desenvolver uma primeira 
compreensão conceitual de 
diferentes utilizações das 

variáveis 
• explorar relações entre 
expressões simbólicas e 

gráficos lineares; 
• usar símbolos algébricos 

para representar situações e 
resolver problemas; 

• reconhecer e produzir 
formas equivalentes de 
expressões algébricas 

simples e resolver equações 
lineares. 

Usar modelos 
matemáticos para 

representar e 
compreender 

relações 
quantitativas 

• modelar situações que 
envolvam a adição e a 
subtração de números 

inteiros, usando objetos, 
figuras e símbolos. 

 

• modelar situações 
problemáticas, usando 

objetos e recorrer a 
representações como 

gráficos, tabelas e 
equações para tirar 

conclusões. 

• modelar e resolver 
problemas contextualizados 

usando várias representações 
como gráficos, tabelas e 

equações. 
 

Analisar a 
mudança 

(variação) em 
vários contextos 

 

• descrever a mudança 
qualitativa, como o fato de 

um aluno ter crescido; 
• descrever variações 

quantitativas, como o fato de 
um aluno ter crescido 5 cm 

ao longo de um ano. 
 

• investigar a forma 
como a mudança numa 

variável se relaciona 
com a mudança de uma 

segunda variável; 
• identificar e descrever 
situações com taxas de 
variação constantes ou 

variáveis e compará-las. 

• usar gráficos para analisar a 
natureza de mudanças em 
quantidades em relações 

lineares. 
 

Fonte: Adaptado do material desenvolvido pela equipe da PFCM da ESE de Setúbal (2008/2009, p.2) 
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 De forma bastante semelhante, Kaput (1999, p.134-135 apud VAN DE WALLE, 

2009, p. 288), descreve cinco formas diferentes de raciocínio algébrico que o torna não uma 

ideia singular, mas um composto de distintas formas de pensamento e de compreensão do 

simbolismo que são:  

1. Generalização da aritmética e de padrões em toda a matemática;  

2. Uso significativo de simbolismo;  

3. Estudo de estrutura no sistema de numeração;  

4. Estudo de padrões e funções; 

5. Processo de modelagem matemática, que integra as quatro anteriores. 

 

De maneira geral o pensamento algébrico inclui a capacidade de lidar com expressões 

algébricas, equações, inequações, sistemas de equações e de inequações, relações e funções. 

Insere de modo igual, a capacidade de lidar com outras relações e estruturas matemáticas e 

utilizá-las na interpretação e resolução de problemas matemáticos ou de outros domínios.  

A prática de manipulação de símbolos, já citadas anteriormente, é um dos elementos 

do pensamento algébrico, mas também se encerra no “sentido de símbolo” (symbolsense), 

como diz Abraham Arcavi (1994, apud Ponte, Matos e Branco, 2009, p.76) que introduz a 

capacidade de interpretar e usar de forma criativa os símbolos matemáticos na descrição de 

situações e na resolução de problemas, além dos aspectos de generalização (descobrir e 

comprovar propriedades que se verificam em toda uma classe de objetos) que permeiam este 

pensamento algébrico através das representações e do raciocínio matemático.  

A compreensão sobre a Álgebra e o pensamento algébrico apresentados acima 

concretizam a ideia de que este tema não se reduz ao trabalho com o simbolismo formal. Ao 

contrário, aprender Álgebra implica ser capaz de pensar algebricamente numa gama de 

situações, envolvendo relações, regularidades, variação e modelação. Resumir a atividade 

algébrica à manipulação simbólica equivale a reduzir a riqueza da Álgebra a apenas a uma das 

suas faces. 

 

3.2 Objetivos do Ensino de Álgebra no Ensino Fundamental 
 

A Álgebra escolar tem a ver com a compreensão do significado das “letras” e das 

operações com elas. Os alunos estão estudando álgebra quando se deparam com as variáveis 

pela primeira vez. Porém, como o próprio conceito de variáveis apresenta muitas dimensões, a 
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redução da álgebra ao estudo das variáveis não responde à pergunta: O que é a álgebra da 

escola básica?  

Segundo Usiskin (1995) as equações algébricas têm caráter diferente como, por 

exemplo, em: 

퐴 =  푏 .ℎ, relacionado à fórmula;  

40 =  50푥, referente a uma equação ou sentença aberta;  

푠푒푛푥  =  푐표푠푥 . 푡푔푥, na identidade; 

1 =  푛 . (1/푛) em propriedade; 

푦 =  푘푥, da equação de uma função que traduz uma proporcionalidade direta.  

 

Esses nomes diversos refletem os diferentes usos dados à ideia de variável. Para 

Usiskin (1995) existem duas questões fundamentais no ensino da álgebra, a principal é sobre 

até que ponto se deve exigir dos alunos a capacidade de manejar, por si próprios diversas 

técnicas manipulatórias, uma vez que muito se questiona o que os alunos precisam saber de 

matemática. Outra questão que está relacionada com o currículo de álgebra é o papel das 

funções e do momento de introduzí-las. 

É fato que estas duas questões estão relacionadas com as próprias finalidades do 

ensino e da aprendizagem da álgebra, com seus objetivos e com as concepções que tenhamos 

deste corpo de conhecimento.  

Estas concepções se dividem em quatro grupos os quais estão ligados a finalidades e 

utilização de variáveis, são elas: álgebra como aritmética generalizada; álgebra como um 

estudo de procedimentos para resolver certos tipos de problemas; álgebra como estudo de 

relações entre grandezas e álgebra como estudo das estruturas. No quadro seguinte estão 

sintetizadas essas diferentes concepções. 

 
Quadro 3 - Concepções de Usiskin (1995) 

 Concepções de Álgebra e os diferentes usos de variáveis 
Concepções de Álgebra Uso de variáveis 

Aritmética Generalizada Generalizadoras de modelos (traduzir, generalizar) 
Meio de resolver certos problemas Incógnitas, constantes (resolver, simplificar) 

Estudo das relações Argumentos, parâmetros (relacionar, gráficos) 
Estudo das Estruturas Sinais arbitrários no papel (manipular, justificar) 

Fonte: Usiskin, (1995, p. 20) 
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O quadro destas quatro concepções é caracterizado pela aritmética relacionada à 

álgebra, na Aritmética Generalizada à álgebra é tradução da aritmética; na álgebra como Meio 

de resolver certos problemas, é o estudo da álgebra como incógnita; no Estudo das relações 

as grandezas são destacadas e temos as incógnitas como variáveis, pois variam conforme cada 

argumentação e no Estudo das Estruturas é a álgebra dos cursos superiores como: grupos, 

anéis, domínios de integridade, corpos e espaço vetorial e aqueles como fatoração que não se 

encaixam em nenhuma destas concepções anteriores.        

Todas as concepções propostas neste quadro estão em concordância com os PCN - 

Parâmetros Curriculares Nacionais - (BRASIL, 1998) quando enfatizam a importância 

fundamental de se desenvolver estes diversos aspectos da álgebra, principalmente no uso de 

situações problema, o que por diversas vezes não ocorre, pelo fato do Ensino Básico 

privilegiar o cálculo algébrico e o estudo das equações. 

No estudo da Álgebra, temos o início de seu desenvolvimento formalizado em meio ao 

7° ano (6ª série) do Ensino Fundamental, mesmo que alguns conceitos básicos já sejam 

anteriormente expostos no currículo escolar nos anos iniciais. No 7º ano, este estudo já ocupa 

um espaço que envolve regras de transformações de expressões (monômios, polinômios, 

frações algébricas, radicais) e a resolução de equações, sistemas de equações e inequações.          

Para Ponte (2005), isso se justifica pelo modo de como a Álgebra foi ensinada durante 

muito tempo. O autor acredita que esse tipo de ensino desvaloriza aspectos importantes, como 

a resolução de problemas relativos às origens da Álgebra na Antiguidade. 

 Em referência aos conteúdos e conceitos a serem abordados no ensino da Álgebra, os 

PCN (BRASIL, 1998) sugerem atividades com números, relações funcionais e exploração de 

padrões em sequências numéricas que levem os alunos a generalizar e compreender, por um 

processo de aproximações sucessivas, as representações algébricas. Desse modo, exploram as 

primeiras noções de Álgebra que deverão ter, ao longo do trabalho, um aprofundamento das 

operações, com as expressões algébricas e as equações, compreendendo a noção de variável e 

incógnita.  

Os PCN (BRASIL, 1998) ainda sugerem que a Álgebra seja explorada por meio de 

jogos, generalizações e representações matemáticas (como gráficos, modelos), e não por 

procedimentos puramente mecânicos, para lidar com as expressões e equações. Por meio de 

situações problemas diversificadas, espera-se que o ensino de Álgebra, permita dar 

significado à linguagem e às ideias matemáticas.  

 Deste modo segundo os PCN (BRASIL, 1998), afirmam que o trabalho com a Álgebra 
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é fundamental para: 
[...] a compreensão de conceitos como o de variável e de função; a 
representação de fenômenos na forma algébrica e na forma gráfica; a 
formulação e a resolução de problemas por meio de equações (ao identificar 
parâmetros, incógnitas, variáveis) e o conhecimento da sintaxe (regras para 
resolução) de uma equação. Para apoiar a compreensão desses conceitos 
pode-se lançar mão da construção e interpretação de planilhas, utilizando 
recursos tecnológicos como a calculadora e o computador. (BRASIL, 1998, 
p. 84)  
 

 Embora todos os esforços sobre a orientação de estudos no Ensino da Matemática e 

das recomendações propostas pelos PCN (BRASIL, 1998) o ensino ainda fomenta 

características extremamente mecânicas, sendo enfatizados basicamente em procedimentos e 

cálculos.  

Lellis e Imenes (2001) alegam que em muitas escolas, o ensino da Matemática é 

abordado como um conjunto de técnicas, aplicações de fórmulas com grande quantidade de 

exercícios, que se resumem em “calcular”, “obter”, “efetuar”, em contextos exclusivamente 

matemáticos, com o objetivo de buscar resultados, importando-se apenas com o “como” fazer, 

sem se preocupar com “por que fazer assim” ou “para que fazê-lo”.  

Desta forma o aprendizado da Álgebra é posto em dificuldade quando nos deparamos 

com esta forma tão mecânica de desenvolvimento educacional. Ironicamente, nas diversas 

menções nos documentos oficiais deste conteúdo é afirmado que o pensamento algébrico 

constitui-se em um aspecto significativo e de grande importância para o conhecimento, 

sobretudo como sugestão de trabalho para o ensino dos conceitos algébricos considerados 

básicos. 
 

3.3 O Ensino de Funções no Ensino Fundamental e Médio  

 

Outro ponto que podemos destacar na continuidade do estudo da Álgebra é a sua 

relação com as funções matemáticas, tema central de nosso estudo. O estudo das funções, 

segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (BRASIL, 2006) faz com 

que o aluno adquira a linguagem algébrica como linguagem das ciências, necessária para 

expressar a relação entre grandezas e modelar situações problema, construindo modelos 

descritivos de fenômenos e permitindo várias conexões dentro e fora da própria Matemática. 

A importância das Funções é referenciada, por este mesmo documento educacional, 

pela extraordinária diversidade de representações e interpretações a que ela nos permite e 

decorre da necessidade de analisar fenômenos, descrever regularidades, interpretar 
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interdependências e efetuar generalizações. Com esta ampla gama de aplicações, percebemos 

que o estudo das Funções não é restrito apenas aos interesses da matemática, mas colocado 

em prática em outras ciências, como a física e a química, por exemplo. 

Referenciado pelos PCN (BRASIL, 1998), o papel do ensino de Matemática é garantir 

que o aluno disponha de certa flexibilidade para lidar com o conteúdo de função em situações 

diversas e, desta forma, através de uma diversidade de situações problemas de Matemática e 

de outras áreas, o aluno pode ser incentivado a buscar a solução, moldando seus 

conhecimentos sobre funções para desenvolver um modelo para interpretação e investigação 

em Matemática.  

Nem sempre observamos, mas nos deparamos com as funções no nosso dia a dia 

quando assistimos ou lemos um jornal, e nos deparamos muitas vezes com gráficos que 

estabelecem uma comparação de duas grandezas ou até mesmo uma função. Uma forma 

utilizada para expressar a relação entre grandezas é a forma algébrica. Deste modo, para dar 

início ao estudo de função é necessário o conhecimento de equações, pois todo o 

desenvolvimento algébrico de uma função é resolvido através destas. 

De acordo com as OCEM (BRASIL, 2006), o desenvolvimento do estudo de funções 

pode ser iniciado diretamente pela noção de função para descrever situações de dependência 

entre duas grandezas, o que permite o estudo a partir de situações contextualizadas, descritas 

algébrica e graficamente, uma vez que é desnecessário o estudo de conjuntos e relações, pois 

com relação à análise já estão intrínsecos a este conceito.  

Os documentos do MEC – Ministério da Educação e Cultura - de orientação nacional 

para o ensino Fundamental indicam ainda que os problemas de aplicação não devam ser 

deixados para o final desse estudo, pois são motivo e contexto para o aluno aprender funções.  

Nossa experiência como docente permite afirmar que muitos livros não abordam o 

conteúdo de função desta maneira desestimulando muitos professores a não utilizar esta 

proposta em suas aulas.  

De acordo com o PCN+ (BRASIL, 2002), a respeito das sequências, há uma 

orientação no sentido de que é preciso garantir uma abordagem conectada à ideia de função, 

na qual as relações com diferentes funções possam ser analisadas. Assim, por exemplo, o 

estudo da progressão geométrica infinita com razão positiva e menor que 1 oferece talvez a 

única oportunidade de o aluno estender o conceito de soma para um número infinito de 

parcelas, ampliando sua compreensão sobre a adição e tendo a oportunidade de se defrontar 

com as ideias de convergência e de infinito. O documento destaca que essas ideias foram e 
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são essenciais para o desenvolvimento da ciência, especialmente porque permitem explorar 

regularidades. 

Mesmo não citando aspectos que englobam os padrões, os PCN+ destacam as 

regularidades e as estruturam sobre a dimensão das sequências e deste modo afirmam que:  
O ensino desta unidade (regularidades) deve se ater à lei de formação dessas 
sequências e a mostrar aos alunos quais propriedades decorrem delas. 
Associar às sequências seus gráficos e relacionar os conceitos de sequência 
crescente ou decrescente aos correspondentes gráficos permite ao aluno 
compreender melhor as ideias envolvidas, ao mesmo tempo que dá a ele a 
possibilidade de acompanhar o comportamento de uma sequência sem 
precisar decorar informações. (BRASIL, 2002, p. 121) 

 

Segundo os PCN (BRASIL, 1998) no Ensino Fundamental a atividade algébrica deva 

ser ampliada nas séries finais deste ciclo de ensino, embora nas anos iniciais já se possa 

desenvolver alguns aspectos da álgebra, Para tanto, o documento orienta que sejam 

exploradas situações problema para que o aluno possa reconhecer diversas funções da álgebra 

(generalizar padrões aritméticos, estabelecer relação entre duas grandezas, modelizar, resolver 

problemas aritmeticamente difíceis), representará problemas por meio de equações e 

inequações (diferenciando parâmetros, variáveis, incógnitas, tomando contato com fórmulas), 

compreenderá a sintaxe (regras para resolução) de uma equação, que darão encaminhamento a 

álgebra, a partir da generalização de padrões, bem como no estudo da variação de grandezas 

possibilitando a exploração da noção de função nos terceiro e quarto ciclos. Embora, a 

abordagem formal desse conceito deverá ser objeto de estudo do Ensino Médio. 

Para os PCN do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998, p. 117) é interessante propor 

situações em que os alunos possam investigar os padrões, seja em sucessões numéricas como 

em representações geométricas, além de serem capazes de identificar sua estrutura, 

fomentando a linguagem algébrica que simbolicamente estas possam ser descritas. Fazendo 

com que o aluno construa a ideia da álgebra como uma linguagem para expressar 

regularidades.  

Neste sentido, o documento traz dois exemplos: o primeiro explorando sequências 

numéricas e o segundo por meio de representações geométricas.  

 
Posição 1º 2º 3º 4º 5º nº 

Nº 
quadrinhos 1 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 4 + 3 = 7 5 + 4 = 9 n + n - 1 
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Neste exemplo, segundo os PCN (BRASIL, 1998, p.117) os alunos podem ser levados 

a construir uma representação geométrica para a sequência numérica apresentada.  

O outro exemplo sugerido pelos PCN do Ensino Fundamental apresenta a 

representação geométrica: 

 
Figura 1 - Padrões nos PCN (BRASIL, 1998, p.117) 

 

 Neste e em muitos outros exemplos, a sua maior importância está no encaminhamento 

do professor em uma atividade para que os alunos encontrem a generalização de expressões 

como nesta situação 푛² − 푛  que expressa o número de quadradinhos brancos da n-ésima 

figura, ao retirar-se n quadradinhos pretos do total 푛² de quadradinhos (área do quadrado). Os 

alunos também podem verificar neste contexto que os quadradinhos brancos de cada figura, a 

partir da segunda, podem formar um retângulo de 푥 (푛 − 1) quadradinhos brancos. Onde 푥, é 

a ordem da formação dos quadrados. 

 Assim os alunos podem constatar a equivalência (número de quadrados pretos é igual 

ao número da ordem de formação dos quadrados) entre as expressões: 푛²− 푛 e푥 (푛 − 1). 

Além destas orientações, muitas são as abordagens que devem ser consideradas nestas 

atividades, sobretudo na forma em que cada item trabalhado possa estabelecer relações que 

façam o aluno encaminhar seu aprendizado sempre a outros conteúdos, como o é entre a 

álgebra e as funções, desta maneira os professores devem estar sempre atentos a estes recursos 

para melhor visualização do aluno. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1998) mostram 

grande preocupação e fazem sugestões quanto ao tratamento dos conteúdos dispostos na 

estrutura curricular em compartimentos estáticos. Propõem um conjunto de temas que 

possibilitam o desenvolvimento de competências2, com significância científica e cultural e 

com uma articulação lógica das ideias e conteúdos matemáticos a serem desenvolvidos nas 

três anos do Ensino Médio. Assim, os PCN sugerem uma divisão dos conteúdos matemáticos 

                                                        
2Segundo os PCN+ (BRASIL, 2002), competências são qualificações humanas amplas e múltiplas e que devem 
articular conhecimentos, disciplinares ou não. Que diferem das habilidades, pois esta se liga a atributos 
relacionados não somente ao saber-conhecer, mas ao saber fazer, conviver e ser. Embora ambas sejam 
inseparáveis da ação. 
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em três grupos: 1) Álgebra: números e funções; 2) Geometria e medidas; 3) Análise de dados. 

Para efeito do nosso estudo, destacamos a primeira, pois contempla o conceito de função e 

sugere o vínculo deste com a álgebra, alertando, porém, que a ênfase deve estar no conceito, 

suas propriedades, interpretação gráfica e aplicações, ao invés, do enfoque tradicional que 

privilegia as manipulações algébricas e uma linguagem excessivamente formal. 

 Na análise e estudo sobre Funções nos diversos documentos da educação, percebemos 

poucas citações no que se refere ao uso dos Padrões. Entendemos que os aspectos sobre 

generalizações, regularidades e sequências deveriam além dos padrões ser melhor 

formalizados nestes documentos para uma utilização mais adequada por parte dos professores.  

 

3.4 Padrões Crescentes: um primeiro olhar para as funções 

 

As ideias que constituem o conceito de função estão presentes nos conceitos que 

envolvem as regularidades, as variáveis, a dependência entre variáveis e as generalizações. 

Desta forma chamaremos a atenção para as regularidades que estão ligadas às sequências.  

Para que as regularidades apareçam nas sequências é necessário que elas apresentem 

padrões. Estes padrões podem ser topológicos, geométricos, numéricos, sonoros, de 

linguagem, de cores e tantos outros. Segundo Santos et al (2004, p. 5), existem sequências em 

que as regularidades associam dois ou mais padrões, formando um novo padrão a partir dos 

combinados.  

Os padrões são encontrados em todas as áreas da matemática. Portanto, aprender a 

procurar por padrões e como descrever, traduzir e ampliá-los é parte do fazer matemático e do 

pensamento algébrico. 

Van de Walle (2009) afirma que o ciclo da educação infantil à 4º ano (3ª série) é um 

bom momento para iniciar a exploração de repetição de padrões. Para isto o autor dá algumas 

sugestões de como os padrões podem ser trabalhados: nos padrões orais temos como 

exemplos as sequências de notas musicais “dó, mi, mi, dó, mi,...” é um padrão musical 

simples, outros exemplos podem ser relacionados às posições dos braços, para cima, para 

baixo, para o lado. A partir daí as crianças aprendem rapidamente o conceito de padrões e 

assim verificamos que trabalhar com uma extensa variedade deles é um auxílio para elas 

desenvolverem a habilidade de classificar e organizar informações.  

Os exemplos de sequência de padrões a seguir são aqueles indicados para serem 

explorados com crianças da Educação Infantil até o 3º ano do Ensino Fundamental, são 
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padrões repetitivos numéricos e repetitivos geométricos. (VAN DE WALLE, 2009, p. 296 -

297). 

 
Figura 2 - Padrões repetitivos geométricos (VAN DE WALLE, 2009, p.296) 

São exemplos de Padrões repetitivos numéricos: 

1, 2, 1, 2,... 

1, 3, 1, 1, 3, 1,... 

Van de Walle (2009) orienta que este trabalho pode ser realizado utilizando tiras de 

padrões e fazendo as associações. Na tira de padrões os alunos podem trabalhar de forma 

individual, em duplas ou em trios, de forma a continuar padrões feitos com materiais simples: 

botões, blocos coloridos, cubos encaixantes, palitos, itens de formas geométricas que podem 

ser conseguidos facilmente. Para cada conjunto de materiais devem-se desenhar algumas 

repetições de um padrão completo em tiras de papel. A tarefa dos estudantes é usar materiais 

reais, copiar o padrão mostrado, e continuá-lo até onde eles desejarem. Com a elaboração 

adequada de materiais toda a turma pode trabalhar ao mesmo tempo, em pequenos grupos 

trabalhando com materiais diferentes.  

Já na atividade de associando padrões deve-se usar o quadro ou retroprojetor, para 

mostrar seis ou sete padrões com materiais ou figuras diversas. É preciso ensinar os 

estudantes a usar o método “A, B, C” de ler um padrão exemplificado na figura 2. Metade da 

turma fica de olhos fechados enquanto a outra metade usa o esquema “A, B, C” para a leitura 

do padrão que você apontou. Depois de ouvir o padrão, os estudantes que ficaram de olhos 

fechados examinaram os padrões e tentaram decidir que padrão foi lido, se dois dos padrões 

na lista tiverem a mesma estrutura, a discussão pode ser muito interessante. 

Basicamente observamos até então, dois tipos de sequências de padrões: os repetitivos 

e os crescentes (que não repetitivos). Segundo Ponte, Matos e Branco (2009) em uma 
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sequência repetitiva há uma unidade (composta por diversos elementos ou termos) que se 

repete ciclicamente, como na figura seguinte: 

  

                                                                                                                  ... 

 

A B 1 2 A B 1 2 A B 1 2 A B 1 2… 
 

vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo, verde, … 

 

Tendo início por volta do 5º ano e se estendendo até os anos finais do Ensino 

Fundamental, os estudantes exploram padrões relacionados a progressões, que são chamadas 

de sequências. Van de Walle (2009), afirma que estruturado nas generalizações ou em 

relações algébricas, os padrões crescentes ou sequências também demonstram o conceito de 

função e podem ser usados como uma porta de entrada para esta ideia matemática muito 

importante. 

 Por outro lado, as sequências crescentes são constituídas por elementos ou termos 

diferentes. Cada termo na sequência depende do termo anterior e da sua posição na sequência, 

que designamos por ordem do termo. As sequências crescentes podem ser constituídas por 

números ou por objetos que assumem uma configuração pictórica. Observem as figuras 

seguintes: 

 

5, 10, 15, 20, 25,… 
1, 4, 7, 10, 13, 16,… 
1, 4, 9, 16, 25, 36,… 

 

 
 

Os padrões repetitivos são os mais simples e por isso podem ser usados para o trabalho 

inicial da procura de regularidades e da generalização. Na sala de aula podem ter diferentes 

explorações de acordo com o ano de escolaridade. Este trabalho pode incidir nos seguintes 

pontos (PONTE, MATOS E BRANCO, 2009): 
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 Continuar a representação da sequência (representando os termos imediatamente a 

seguir aos dados); 

 Identificar a unidade que se repete ciclicamente; 

 Descrever uma relação entre os termos da sequência e a sua ordem (com base no 

comprimento da unidade que se repete); 

  Usar a relação entre o termo e a sua ordem na sequência para indicar o termo de uma 

ordem (geralmente mais distante) e para indicar a ordem de um termo dado; 

 Expressar essa relação em linguagem natural e simbólica (generalizar). 

 

Os termos de um padrão repetitivo podem ter apenas um atributo, como por exemplo, 

o tamanho, a cor, a orientação dos objetos, a forma, entre outros, como se verifica nos três 

exemplos seguintes: 

 

(i) o tamanho 

 

(ii) a cor  

 

(iii) a orientação 

 

Para Ponte, Matos e Branco (2009) ainda nos primeiros anos de escolaridade, os 

alunos devem elaborar sequências numéricas e pictóricas de acordo com uma dada lei de 

formação, generalizar sequências numéricas crescentes usando a linguagem natural e explorar 

e investigar regularidades em tabelas e esquemas de números. Este trabalho deve ser efetuado 

em articulação com o desenvolvimento do sentido de número.  

Nesta fase do desenvolvimento escolar são necessários os seguintes aspectos:  

 Continuar a representação de uma sequência (representando os termos imediatamente 

a seguir aos termos dados); 

 Descrever os termos da sequência pictórica de acordo com a sua ordem (com base na 

análise das propriedades de cada figura da sequência); 

 Usar a relação entre o modo de constituição de cada figura e a sua ordem na sequência 

para indicar o termo de uma dada ordem (geralmente mais distante) e para indicar a 

ordem de um termo dado; 

 Expressar essa relação em linguagem natural (generalizar); 
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 Indicar a lei de formação de uma sequência numérica;  

 Escrever os termos de uma sequência numérica dada a lei de formação. 

 

Para construir um conceito abstrato como o de funções é necessário que as crianças 

compreendam as conexões entre os tópicos matemáticos, relacionando padrões com a 

geometria, com representações numéricas, e medidas, desenvolvendo assim o pensamento 

matemático, que as tornam competentes.  

Para Santos et al (2004), nas sequências, os alunos, além de descrever, entender, 

analisar, criar e relacionar uma variedade de padrões devem representá-los analiticamente, 

através de letras, em expressões algébricas e equações. Todas estas representações gráficas, 

tabelas, diagramas devem acompanhar todo o percurso da construção do conceito de função.  

Estas experiências conferem aos estudantes, até os anos finais do Ensino Fundamental, 

a habilidade de explorar e generalizar as funções, assim o desenvolvimento e construção do 

conhecimento matemática se solidificam, principalmente na disposição de uma ponte entre o 

pensamento algébrico e o conteúdo estruturado das funções. 

 De acordo com Van de Walle (2009), os padrões numéricos oferecem oportunidades 

maravilhosas para os estudantes expandirem sua compreensão dos padrões matemáticos. Os 

padrões numéricos encontrados em quadros (tabelas) ou sequências numéricas como também 

afirma Ponte, Matos e Branco (2009) fazem com que os alunos identifiquem a lei de formação 

de uma dada sequência e expressem-na por palavras suas. Os padrões numéricos envolverem 

em geral progressões. Vejamos alguns padrões apresentados por Van de Walle (2009): 

 2, 4, 6, 8, 10,... (números pares; adicione 2 a cada vez) 

 1, 4, 7, 10, 13,... (comece com 1: adicione 3 a cada vez) 

 1, 4, 9, 16,... (números quadrados: 1², 2², 3² etc.) 

 0, 1, 5, 14, 30,... (adicione o próximo número quadrado)  

 2, 5, 11, 23,... (dobre o número anterior e adicione 1)  

 2, 6, 12, 20, 30,... (multiplique pares de números consecutivos) 

 3, 3, 6, 9, 15, 24,... (adicione os dois números anteriores, exemplo de uma sequência 

de Fibonacci). 

 

 Estes autores comungam a mesma opinião de que o desenvolvimento do pensamento 

algébrico baseado no trabalho com padrões promovem desafios apropriados em todos os anos, 

desde Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. 



35 
 

 
 

O objetivo destes padrões ou sequências numéricas não são apenas encontrar e 

expandir o padrão, mas também fazer generalizações, desafiando os alunos na descoberta, 

criatividade e, sobretudo no desenvolvimento do pensamento algébrico. 

Um exemplo da aplicação de padrões está na realização em sala de aula da exploração 

de números pares e ímpares e principalmente da relação entre eles (Ponte, Matos e Branco, 

2009). Estes números podem ser representados deste modo:  

 
 

Números 

Ímpares 

 

1 3 

 

5 7 

 

9 

 

 

Números Pares 

 

2 4 6 8 

 

10 

 

Desta forma, neste exemplo os alunos podem deduzir que: 

 

 De um número ímpar para o seguinte aumentam-se duas unidades; 

 De um número par para o seguinte aumentam-se duas unidades; 

 Os números pares são múltiplos de 2, ou seja, qualquer número par pode ser obtido 

pela multiplicação do número 2 por um número natural (pela análise da disposição 

retangular dos números pares); 

 Um número par tem uma unidade a mais que o número ímpar anterior e uma unidade a 

menos que o número ímpar seguinte. 

 

Para as sequências crescentes, as sequências pictóricas têm extrema importância, pois 

a sua análise nas propriedades figurativas pode levar a interessantes generalizações, que são 

mais estruturadas nos anos finais do Ensino Fundamental, para assim relacionar o conteúdo 

do pensamento algébrico na construção do conceito de função.  

Ponte, Matos e Branco (2009, p. 58) destacam que as atividades desta fase devem 

incidir sobre os seguintes aspectos: 
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 Continuar a representação de uma sequência (representando os termos imediatamente 

a seguir aos termos dados); 

 Descrever os termos de uma sequência pictórica de acordo com a sua ordem (com 

base na análise das propriedades de cada figura da sequência); 

 Usar a relação entre o modo de constituição de cada termo e a sua ordem na sequência 

para indicar o termo de uma dada ordem (geralmente mais distante) e para indicar a 

ordem de um termo dado; 

 Expressar essa relação em linguagem natural (generalizar); 

 Representar o termo geral da sequência numérica associada a uma sequência pictórica 

(no 3.º ciclo, usando a linguagem algébrica); 

 Determinar o termo geral de uma sequência numérica; 

 Escrever os termos da sequência numérica dado o seu termo geral. 

 

 Um grande passo na construção do conceito de padrão está em fazer com que os 

alunos desenvolvam cada elemento do padrão, criando uma tabela de valores e, então 

encontrar um caminho para contar os valores de cada elemento usando a ordem do elemento 

da mesma forma em cada passo. A partir destas orientações de observação e manipulação 

destes padrões é que se alcança e se expressa às funções gerais.  

 O exemplo a seguir ilustra como o estudo de padrões crescentes pode avançar em grau 

de complexidade de forma que se estude o comportamento gráfico de uma determinada 

situação. Vejamos o seguinte exemplo chamado de Problema dos T’s de X’s (VAN DE 

WALLE, 2009, p.301):  

 

Figura 3 - Relações funcionais em um Padrão (VAN DE WALLE. 2009, p.302) 

 

Neste exemplo, observamos que uma expressão geral para o enésimo elemento pode 

ser escrita de dois modos diferentes e que também uma tabela pode auxiliar o aluno a 
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descobrir a relação entre o passo ou ordem da figura e a quantidade de X’s que aparecem nos 

T’s. Observemos a tabela a seguir: 

Passo  1 2 3 4 
Quantidade de X´s 4 10 18 28 

 

1º) Se à parte da cauda for adicionada à parte superior, há sempre um quadrado e mais três 

colunas, de modo que tenhamos 푛 × 푛 + 3푛 = 푛 + 3푛 como fórmula geral para o número de 

X em cada termo. 

[1] x [1] + (3 x [1]) 

[2] x [2] + (3 x [2]) 

[3] x [3] + (3 x [3]) 

. 

. 

.    

Fórmula geral 푛 × 푛 + 3푛 = 푛 + 3푛 

 

2º) A cauda é tão comprida quanto à ordem do elemento e o topo é a ordem x (ordem + 2) . 

Assim, a fórmula geral será  푚 + 푚 (푚+ 2). 

[1] + [1] x ([1] + 2) 

[2] + [2] x ([2] + 2) 

[3] + [3] x ([3] + 2) 

. 

. 

.    

Fórmula geral 푚 + 푚 (푚 + 2) 

 

Desta forma os alunos podem relacionar seu método de contagem ao valor do 

elemento, assim eles podem escrever uma fórmula geral que lhes dará o valor para qualquer 

elemento. 

 Até então, o que podemos constatar na construção de atividades envolvendo padrões 

crescentes foi desenvolvido por meio de materiais concretos ou figuras, por quadros (tabelas) 

e por regras simbólicas. No entanto, um gráfico representa outra forma de representação. 

No problema anteriormente discutido, Problema dos T’s de X’s, observa-se que o 

gráfico é uma linha curva, que formaria metade de uma parábola se os pontos estivessem 
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ligados. (VAN DE WALLE, 2009). O que é importante lembrar é que o gráfico pode ser 

representado sem a necessidade de uma fórmula geral o que facilita a visualização de 

qualquer que seja o padrão, conforme podemos verificar na figura 4.   

 

 
Figura 4 - Padrões Gráficos Crescentes: problema dos T’s de X’s (VAN DE WALLE, 2009, p.302) 

  

A compreensão do conceito de padrão é essencial na exploração deste conteúdo e no 

desenvolvimento das atividades aos alunos. Após a verificação desta compreensão eles devem 

ser capazes de descrever o padrão e expandi-lo, sobretudo na concepção de vinculá-lo ao 

conteúdo de funções. Num próximo passo é preciso verificar se os alunos podem abstrair as 

ideias matemáticas dos padrões. Conforme Van de Walle (2009, p. 302) para os padrões 

repetitivos, os estudantes podem identificar o núcleos, traduzir o padrão para outro conjunto 

de materiais e predizer os futuros elementos deste. Para os padrões crescentes, o professor 

deve identificar a habilidade dos alunos de encontrar uma regra geral ou relação funcional ou 

relação recursiva no padrão. Quase sempre isto se torna mais fácil quando é trabalhado numa 

relação linear. Nos padrões crescentes é também importante que os estudantes percebam as 

conexões entre o padrão, a tabela de valores e os gráficos, temas que vão sem dúvida dar um 

grande suporte para o desenvolvimento do pensamento algébrico e a construção do conceito 

de Função.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO                                                               

 

 4.1 As turmas do 1º Ano 

 

Nesta seção apresentaremos um breve perfil dos alunos participantes da pesquisa a 

partir dos dados coletados com a aplicação do questionário. Ao todo foram 146 estudantes do 

1º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Luiz 

Gonzaga Burity divididos em 6 turmas sendo três do turno da manhã, duas da tarde e uma 

turma da noite.  

 

Dados Pessoais 

Podemos afirmar que a maioria dos estudantes que participaram da pesquisa (54,8%) é 

do sexo masculino e que a faixa etária predominante é entre 15 e 16 anos de idade (59,59%). 

São alunos que em sua maioria (84,25%) podem dedicar-se aos estudos porque não trabalham. 

Estes dados podem ser observados nas Tabelas 1, 2 e 3 a seguir. 

 

Tabela 1-Dados Pessoais - Sexo 
Feminino 66 45,20% 

Masculino 80 54,80% 

Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 
 

Tabela 2-Dados Pessoais - Idade 
13 - 14 anos 27 18,49% 
15 - 16 anos 87 59,59% 
17 - 18 anos 19 14,01% 
19 - 20 anos 1 0,69% 
Não indicaram a Idade 12 8,22% 
Total 146 100% 
Fonte: Elaboração dos pesquisadores 
 

Tabela 3-Dados Pessoais - Trabalho 
Sim 23 15,75% 

Não 123 84,25% 

Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 
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Situação Escolar 

Sobre a questão da repetência, observamos que a grande maioria dos alunos (91,10%) 

nunca repetiu o 1º Ano do Ensino Médio. Entre os repetentes, as disciplinas que apareceram 

como causa da repetência com destaque foram Matemática (21,43%) e Física (35,72%). Esses 

dados estão apresentados nas Tabelas 4 e 5 a seguir. 

Tabela 4-Situação Escolar do Aluno - Repetente do 1º ano: 
Sim 13 8,90% 

Não 133 91,10% 

Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 
 
 

Tabela 5-Situação Escolar dos Alunos-Repetentes do 1º ano – Em qual (is) disciplina(s) foi 
reprovado: 

Português 1 7,14% 

Matemática 3 21,43% 

Física 5 35,72% 

Inglês 1 7,14% 

Química 1 7,14% 

Desistente 1 7,14% 

Não Informaram 2 14,29% 

Total 14 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

Quando perguntados sobre a relação com a Matemática, a maioria afirmou ser 

indiferente (43,83%). E quando pedimos para justificar eles disseram, na maioria, que são 

indiferentes porque acham uma matéria complicada e chata, que não gostam principalmente 

porque é uma disciplina difícil e que gostam muito porque acham interessante, importante, 

útil e os ajudam no dia a dia. Essas informações podem ser observadas nas tabelas a seguir. 

Tabela 6-Importância da Matemática - Qual sua relação com a Matemática: 
Gosta muito 38 26,03% 

Não gosta 44 30,14% 

É indiferente 64 43,83% 

Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores. 
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 Sobre o grau de dificuldade ou de facilidade da disciplina de Matemática, a maioria 

(57,53%) afirmou que é uma disciplina com grau de dificuldade/facilidade regular, como 

mostra a tabela 7 a seguir. 

Tabela 7-Importância da Matemática - Você considera a matemática uma disciplina: 
Fácil 4 2,74% 

Regular 84 57,53% 

Difícil 58 39,73% 

Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 
 
 

Os alunos também responderam sobre o conteúdo matemático do 1º Ano que mais 

gostam e responderam de forma livre: Função (13,70%), plano cartesiano (13,70%) e 

Conjuntos (19,86%) como os de maior preferência. Outros conteúdos foram citados mas que 

não integram o currículo de Matemática do 1º Ano.Até o momento da pesquisa os conteúdos 

Conjunto, relações e Função do 1º Grau e do 2º Grau já haviam sido trabalhados em sala de 

aula. A tabela 8 apresenta esse levantamento. 
 

Tabela 8 - Importância da Matemática -Qual conteúdo matemático do 1º ano você mais gosta: 
Assuntos do Ensino Médio 

Geometria 5 3,42% 
Conjuntos 29 19,86% 
Polinômios 1 0,69% 
Função 20 13,70% 
Trigonometria 2 1,37% 
Potenciação 6 4,11% 
Intervalos 3 2,05% 
Plano Cartesiano 20 13,70% 
Operações com conjuntos 1 0,69% 
Subconjuntos 3 2,05% 
Coordenadas Cartesianas 7 4,79% 

Outros assuntos 
Equações 7 4,79% 
Raiz Quadrada 3 2,05% 
Propriedades 1 0,69% 
Cálculos 1 0,69% 
A maioria dos Assuntos 1 0,69% 
Nenhuma (Nada) 8 5,48% 
Poucos Assuntos 2 1,37% 
Não responderam 26 17,81% 
Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 
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Quando perguntados sobre os conteúdos do 1º Ano que menos gostam, apesar de cerca 

de 17% não respondeu, os conteúdos de maior preferência foram Função (14,38%) e 

Conjuntos (11,64%). A tabela 9 a seguir apresenta as demais opções dos alunos. 

Tabela 9 - Importância da Matemática - Qual conteúdo matemático do 1º ano você menos gosta: 
Assuntos do Ensino Médio 

Monômios 1 0,69% 
Geometria 12 8,21% 
Conjuntos 17 11,64% 
Função 21 14,38% 
Equação 10 6,85% 
Operações com conjuntos 1 0,69% 
Relação Binária 1 0,69% 
Potenciação 2 1,37% 
Intervalos 7 4,79% 
Teorema de Pitágoras 7 4,79% 
Relações entre conjuntos 3 2,05% 
Trigonometria 1 0,69% 
Raiz Quadrada 1 0,69% 
Plano cartesiano 6 4,11% 
Álgebra 4 2,73% 

Outros assuntos 
Frações 1 0,69% 
Operações 1 0,69% 
Propriedades 4 2,73% 
Números Inteiros 1 0,69% 
Probabilidade 1 0,69% 
Divisão 1 0,69% 
Polinômios 2 1,37% 
Dízimas periódicas 1 0,69% 
Diagrama de Venn 1 0,69% 
Tudo (todos) 8 5,48% 
Muitos assuntos 2 1,37% 
Nenhuma 4 2,73% 
Não responderam 25 17,12% 
Total 146 100% 
Fonte: Elaboração dos pesquisadores. 
 

Por fim, quando perguntamos se eles já haviam respondido alguma questão como a 

seguinte, que se tratava de um problema envolvendo um Padrão crescente geométrico, a 

grande maioria respondeu que não (65,07%).  
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Tabela 10 - Importância da Matemática - Já resolveu alguma questão como a proposta: 

Sim 8 5,48% 

Não 95 65,07% 
Não responderam 43 29,45% 
Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

4.2 O problema proposto 

 

Com o objetivo de verificar o desempenho, as estratégias e as dificuldades de alunos 

do 1º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor 

Luiz Gonzaga Burity, na resolução de problemas que envolvem Padrões, propomos o 

problema a seguir que é exemplo de um padrão onde a relação entre a ordem (n) e o número 

de quadrados é do tipo an ± c . Este problema foi criado tomando como referência os 

aspectos descritos na página 36 deste trabalho, considerados por Ponte, Matos e Branco 

(2009). 

 

Considerando os três primeiros termos da sequência responda: 
 

 
 

1º termo      2º termo       3º termo 
 

a) Desenhe o próximo termo. 

b) Descreva como cada termo pode ser desenhado; 

c) Que relação você observa entre os quadrados verticais e horizontais nos três primeiros 

termos? 

d) Como seria a representação do termo de ordem 6? Como você fez? 

e) Qual é a ordem do termo que possui 15 quadrados? 

f) Preencha a tabela a seguir: 

 

Ordem 1 2 3 4 5 n 
Número de 
quadrados 

      

g) Determine o termo geral da sequência. Como você descobriu? 
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Nesse caso específico indicado pela questão, promoveremos o estabelecimento de 

generalizações por meio de uma regra que relacione um termo com a sua ordem. No caso 

destes padrões crescentes, isso pode ser feito através da análise do modo como estão 

constituídos os seus termos, identificando partes variantes e partes invariantes, de acordo com 

a sua ordem, conforme Ponte, Matos e Branco (2009). 

 Nestas tarefas, o professor pode propor a determinação de expressões algébricas 

relativas às sequências numéricas associadas, que são demonstradas pelos padrões, parte 

integrante do objetivo que é proposto nesta atividade. Desta forma o professor deve solicitar 

aos alunos que façam registros do modo como decompuseram cada termo da sequência, 

levando em conta a sua ordem, de modo que seja compreensível a forma como obtiveram o 

termo geral. 

 Na resolução deste problema, precisamos identificar a relação entre o número de 

quadrados de qualquer termo e sua ordem na sequência. Assim, deve-se verificar que a partir 

do primeiro termo, cada termo da sequência pode ser dividida em duas partes, sugeridas por 

sua estrutura, que se relacionam com a ordem do termo. O número total de quadrados tanto na 

horizontal como na vertical é igual à ordem da figura. Contudo, há um quadrado que não pode 

ser contado duas vezes que é o quadrado referente ao primeiro termo. 

 
 

Ordem 
 1 2 3 4 ... n 

 
Número Total de Quadrados 
 

1 3 5 7 ... 2n - 1 

 

A análise da sequência numérica leva-nos a identificar a sequência de números 

ímpares, aspectos que os alunos devem identificar. Desta forma também podemos expressar 

funções gerais a partir de padrões. Se os alunos podem relacionar seu método de contagem ao 

valor do elemento, eles devem então poder escrever uma fórmula geral que lhes dará o valor 

para qualquer elemento, como no exemplo acima, a expressão 2n – 1. A fórmula é realmente 

uma função, e como afirma Van de Walle (2009), uma regra que associa exclusivamente os 

elementos de um conjunto aos elementos de outro. Os valores desse conjunto são 

representados pela variável dependente n.  
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De modo a poder compreender as diferentes estratégias dos alunos, é importante que o 

professor conheça bem a estrutura matemática subjacente a este tipo de sequência, recorrendo, 

para si, a raciocínios mais formais. Nesta sequência, o professor pode obter o termo geral a 

partir da determinação das diferenças entre os termos numéricos. Para isso, pode começar por 

construir uma tabela como a que se segue: 

 

A primeira diferença é constante, o que confirma que a sequência pode ser 

representada por um termo geral de 1.º grau. De um modo genérico, para determinar um 

termo geral do tipo un= an + b basta substituir dois pares ordenados da sequência (n, un), por 

exemplo, (1, u1) e (2, u2), no termo geral e ficamos com um sistema de duas equações a duas 

incógnitas. Como, neste caso, u1= 1 e u2= 3, obtém-se: 

 

cujas soluções são a = 2 e b = −1. 

Podemos, por outro lado, identificar a informação que a determinação das diferenças 

fornece para o termo geral, como ilustra a tabela seguinte: 

 

De fato, chegamos às expressões a+ b, 2a + b, 3a + b... fazendo n= 1, 2 , 3 ... na 

expressão un= an + b. 

Neste tipo de sequência numérica o valor da primeira diferença indica o valor de a. O 

valor de b pode determinar-se fazendo a subtração entre o primeiro termo, u1, e o valor da 

diferença, isto é b = u1−a. Na sequência apresentada, se o valor de a é 2 e o valor de b é −1 já 

que b =1 − 2. Obtém-se, assim, o termo geral desta sequência, 2n−1. 
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Outra forma de desenvolver esta questão em meio a um padrão semelhante ao termo 

geral  está baseada na equação que complementa os quadrados para saber a quantidade 

existente destes no termo geral  que se desenvolvido irá obter o mesmo termo 

geral . Nesta equação o aluno poderá observar a formação do padrão como um 

quadrado completo sem algumas peças (entenda-se peças como os quadrados menores) para 

ser formado. Como exemplo, podemos observar o que acontece com o 3º termo, seu lado n de 

quadrados, no caso , quando elevado a segunda potência, nos remete a um quadrado 

maior com 9 peças, referentes até mesmo a área ocupada por este quadrado, embora faltando 

4 peças, que são observadas por outro quadrado , que nos dá , quando 

subtraímos a quantidade maior 9 (total de quadrados) pela quantidade menor 4 (quadrados que 

estão faltando) chegamos a 5, que é a quantidade de quadrados na figura da sequência, o 

mesmo acontece com todos os termos, para que possamos assim validar o padrão. 

 

4.3 Estratégias e dificuldades dos alunos 

 

Análise do item 10 do questionário, referente à construção do pensamento algébrico, 

estratégias e dificuldades sobre o estudo de Padrões em itens que vão da letra a até a letra g. 

 

Considerando os três primeiros termos da sequência responda: 

 
                                            1º termo      2º termo           3º termo 

 

 a) Desenhe o próximo termo. 

  

Neste item, perante o universo de 146 estudantes foram constatados 111 respostas 

corretas que correspondem a 76,03% e 35 questionários que tiveram algum tipo de erro 

correspondendo a 23,97% do total. No que diz respeito aos erros, classificamo-los em quatro 

categorias: 1) aqueles que acertaram o número de quadrados (7 quadrados), mas erraram na 

disposição dos quadrados embora tenham apresentado uma semelhança no padrão da questão, 

2) com uma disposição totalmente diferente, 3) aqueles que erraram o número de quadrados, 

mas acertaram na disposição dos quadrados seguindo o padrão ou 4) aqueles que erraram 

também o padrão apresentando uma disposição diferente.  
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As figuras a seguir exemplificam essas categorias de respostas: 

 

Exemplo 1: Quantidade de quadrados corretos, mas com disposição dos quadrados 

semelhante ao padrão: 

 
Exemplo 2: Quantidade de quadrados corretos, mas com disposição dos quadrados diferente 

dos termos da sequência apresentada: 

 
 

Exemplo 3: Erro na quantidade de quadrados, mas com disposição do padrão semelhante aos 

termos da sequência: 

 
 

Exemplo 4: Erro na quantidade de quadrados e também na disposição dos quadrados 

apresentando um termo diferente: 

 
 

 A tabela de nº 11 a seguir apresenta os índices percentuais considerando erros do tipo 

acima discutidos. 
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Tabela 11 - Erro na questão de letra a) 

Quantidade de quadrados corretos 

19/35 questionários = 54,29%  

Padrão com disposição semelhante 

7/35 = 20% 

Padrão com disposição diferente 

12/35 = 34,28% 

Quantidade de quadrados errados 

16/35 questionários = 45,71%  

Padrão com disposição semelhante 

10/35 =28,58% 

Padrão com disposição diferente 

6/35 = 17,14% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

 Consideramos esta questão simples e introdutória, observando o seu número de 

acertos, mas que tem como objetivo desencadear o pensamento algébrico do aluno. Mesmo 

assim, foram encontrados erros (23,97%) e que de forma mais recorrente foram aqueles que 

apresentaram a quantidade de quadrados corretos, mas com padrão diferente, 34,28% e 

aqueles que apresentaram quantidade de quadrados errados, porém com padrões semelhantes, 

20%. Acreditamos que de modo mais grave dentre os erros encontrados está aquele cometido 

pelos alunos que desenharam a figura com quantidade de quadrados errados além de construir 

um padrão diferente do indicado pela sequência 17,14%. 

 

 b) Descreva como cada termo pode ser desenhado. 

  

 O item b) tem seu fundamento no início da generalização da questão proposta porque 

considera como aspectos fundamentais a dedução, uso de símbolos e formas de representação 

que compõem o pensamento algébrico. Uma diversidade bastante interessante de respostas foi 

dada nesta questão e a partir dos argumentos dos alunos em suas respostas, criamos duas 

categorias para análise: argumento adequado e argumento insuficiente ou incompleto. 

A seguir podemos observar o que acreditamos ser um argumento adequado 

apresentado pelo aluno. Este tipo de argumento foi utilizado por 53 alunos, referente a 

36,30% dos pesquisados. Ele considera que a partir da descrição inicial cada termo deve ser 

desenhado de acordo com a observação de quadrados dispostos na vertical e horizontal e que 

a cada termo da sequência eram colocados mais um quadrado em cada uma destas direções. 
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 No universo da pesquisa 73 alunos não responderam esta questão de maneira 

adequada, que de acordo com nossa classificação os motivos estiveram relacionados a 

argumentos insuficientes ou incompletos, totalizando 50% dos questionários respondidos. De 

maneira mais ilustrativa temos a seguir exemplos destes argumentos e uma análise do que foi 

feito pelo aluno: 

 

Exemplo 1: Observamos uma lógica dedutiva boa realizada pelo aluno, porém insuficiente na 

representação. 

 
Exemplo 2: Nestas respostas constatamos que os alunos apesar de terem consciência de que 

são necessários mais dois quadrados para o 4º termo não necessariamente demonstraram 

certeza para a construção da figura.  

 

 
Exemplo 3: O aluno iniciou um argumento que ficou inconcluso diante da análise geral de 

construção dos termos, sobretudo no que diz respeito ao primeiro quadrado usado como base 

na disposição. Uma resposta correta seria dizer que, por exemplo, o 3º termo, que tem esse 

quadrado seria acrescido de mais dois quadrados na vertical e mais dois na horizontal. 

 
Exemplo 4: Resposta interessante no que diz respeito à observação do aluno sobre a 

construção da sequência utilizando números ímpares, só se tornando incompleta devido a não 

especificação da construção e generalização da sequência.      



50 
 

 
 

 
Exemplo 5: Resposta que retrata bem o argumento insuficiente e incompleto da questão. 

 
 

O resultado da classificação das respostas dos alunos segundo os argumentos apresentam-se 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 12-Descrição de como cada termo pode ser desenhado 
Respostas dos alunos Número de respostas % 

Argumento Insuficiente ou Incompleto 73 50% 

Argumento Adequado 53 36,30% 

Não responderam 20 13,70% 

Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

 Como esta questão tem um caráter subjetivo, onde o aluno era levado a explanar sobre 

o seu entendimento, acreditamos deste modo que esta questão tem um tratamento um pouco 

mais delicado do que a primeira e desta forma se tornou mais complexa diante do que era 

proposto. O foi comprovado pelos dados coletados é que 50% dos alunos responderam esta 

questão com argumentos incompletos ou insuficientes. De maneira recorrente o que 

observamos nesta questão foi à grande quantidade de alunos que até indicaram que precisaria 

que mais dois quadrados fossem colocados de modo geral a cada termo da sequência, embora 

a sua maioria não tivesse atenção na descrição de como seriam colocados estes quadrados. 

Deste modo este fato foi o que mais nos chamou atenção, além da dificuldade de escrita e 

exposição de ideias em todas as questões que necessitavam de esclarecimento e interpretação.  

 

c) Que relação você observa entre os quadrados verticais e horizontais nos três 

primeiros termos? 
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 Constatou-se neste questionamento que dos 146 alunos 80 alunos ou 54,79% 

conseguiram expressar esta relação afirmando que esta é dada pela igualdade no número de 

quadrados dispostos na horizontal e a quantidade de quadrados dispostos na vertical em 

qualquer termo, como é possível ver nos exemplos abaixo: 

 
 Neste outro exemplo observamos que o aluno teve a percepção da existência de um 

quadrado que se repete para a relação entre a disposição vertical e a horizontal. 

 
 Na mesma questão 42 alunos ou 28,77% não conseguiram expor esta relação, não 

sabendo ao certo observar a relação existente entre os quadrados na vertical e horizontal. Do 

universo de alunos, 24 alunos ou 16,44% não responderam a questão.  

 Abaixo observamos questões que foram respondidas de maneira incorreta. 

 

 
 Outro ponto que queremos chamar a atenção nesta questão está no seu objetivo, pois 

foi proposta para induzir no aluno a percepção de uma relação entre a ordem e o número de 

quadrados de cada termo.  Desta maneira chegamos à conclusão que em muitos casos este 

objetivo foi alcançado, pelo fato de muitos terem percebido em questões anteriores esta 

relação, principalmente por afirmarem, por exemplo, que o 3º termo tem três quadrados na 

vertical e três na horizontal.  

 Acreditamos que esta afirmação foi de total importância na resolução desta questão em 

se tratando da visualização das figuras e seu processo de construção do desenvolvimento 
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algébrico, uma vez que esta trata das formas de representação, generalização e de 

comunicação. 

  

 d) Como seria a representação do termo de ordem 6? Como você fez? 

 

 A maioria dos alunos nesta questão conseguiu expressar a representação do 6º termo, 

num total de 54,79%, porém sem fazer observações que destacassem o como foi feito, mas 

que foram consideradas corretas, conforme o seguinte exemplo: 

 
 

 Esta resposta foi classificada como sendo apresentação do objeto inteiro uma vez que 

nela os alunos não desenharam os termos anteriores, pulando do 3º termo dado na questão 

para o 6º termo. 

Outro tipo de resposta foi dada por 2,74% dos alunos que fizeram a determinação por 

extenso da quantidade de quadrados, sem desenhara representação, nem ao certo determinar o 

como conseguiram chegar neste valor, que embora correto, não responde a questão. O 

exemplo a seguir ilustra este fato. 

 
 Foram consideradas erradas 35,62% das representações feitas pelos alunos, quer seja 

por causa do número de quadrados ou pela forma de representação, diferente do que era 

perguntado na questão. Abaixo são demonstrados alguns destes exemplos: 

 

Exemplo 1: Nesta questão o aluno até chegou a acertar a quantidade de quadrados e a 

estratégia aditiva em que estão dispostos os termos, porém a representação está diferente do 

padrão, por isso este tipo de resposta foi considerada errada. 
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Exemplo 2: Erro de representação do padrão, embora haja um acerto na quantidade de 

quadrados do termo. 

 
 

Exemplo 3: Questão errada em todos os aspectos sugeridos no referido item. 

 
 

A tabela 13 a seguir apresenta os tipos de resposta dados pelos alunos neste item. 

Como podemos perceber a maioria deles acertou o padrão, 54,79%.  Um fato que nos chamou 

atenção nesta questão é que muitos dos que representaram errado esta questão possam ter 

cometido pelos mesmos motivos da questão inicial desta pesquisa (questão 10, letra a) uma 

vez que as duas têm a mesma proposta, a de desenhar um termo, na letra a, o 4º termo e nesta 

o 6º termo. Por se tratar de uma explanação subjetiva do que tenha levado aos alunos este 

erro, achamos melhor acreditar que tais incorreções tenham sido provocadas por falta de 

atenção e pelo fato de como as questões vão evoluindo no que elas sugerem, a partir do 

momento que estas iniciais vão sendo realizadas de modo incorreto, há então uma tendência 

que as próximas também possam apresentar erros. 

 
Tabela 13 - Representação do termo de ordem 6 

Respostas dos alunos Número de respostas % 

Acertaram o padrão (objeto inteiro) 80 54,79% 

Número certo de quadrados por extenso 4 2,74% 

Representação errada  52 35,62% 

Não responderam 10 6,85% 

Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

 e) Qual é a ordem do termo que possui 15 quadrados? 
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 Como a referida questão teve um caráter mais objetivo, 93 alunos do universo da 

pesquisa ou 63,70%, responderam corretamente que o termo que possui 15 quadrados é o 8º. 

Já 27 alunos ou 18,49% responderam incorretamente; além disso, 26 alunos não responderam 

a questão, referente a 17,81% dos questionários. Abaixo observamos dois exemplos de 

respostas, uma correta e outra incorreta:  

 

Exemplo 1: Resposta Correta. 

 
Exemplo 2: Resposta Incorreta. 

 
Devido ao grande número de acertos desta questão somos levados a concluir que 

mesmo aqueles que não souberam explicar como um termo é obtido, como generalizar uma 

representação de um termo ou ainda descrever a relação entre o número de quadrados em uma 

ordem qualquer, eles acertaram a resposta da questão. Isso nos leva a concluir que a estratégia 

aditiva, que tem por base uma abordagem recursiva onde, o aluno faz comparações entre 

termos consecutivos e daí identifica as alterações ocorridas de um termo para outro, assim os 

alunos o fizeram nesta questão ao comparar os termos e observar a estratégia que os levassem 

a descobrir a ordem do termo que possui 15 quadrados, podendo desta forma ser uma das 

mais utilizadas pelos alunos, deixando a representação como uma estratégia menos acionada. 

 

 f) Preencha a tabela a seguir: 

Ordem 1 2 3 4 5 n 
Número de 
quadrados 

      

 

 Nesta questão foram observamos três tipos de resoluções realizadas pelos alunos sobre 

o preenchimento da tabela: alunos que preencheram a tabela corretamente até o 5º termo 

(preenchendo com os números 1, 3, 5, 7 e 9); resolução dos alunos que conseguiram 

desenvolver até o n-ésimo termo (preenchendo também com a expressão 2n - 1); e por fim, 

alunos que responderam de maneira incorreta algum termo no preenchimento da tabela. Esses 

dados estão na tabela a seguir: 
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Tabela 14 - Termo geral da sequência 

Respostas dos alunos Número de respostas % 

Respondeu corretamente até o 5º termo 89 60,96% 

Respondeu corretamente até o nº termo 50 34,25% 

Respondeu incorretamente 7 4,79% 

Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

 A partir destes dados podemos afirmar que a grande maioria conseguiu preencher a 

tabela corretamente até a quantidade do 5º termo, 60,96%, porém para representar o n-ésimo 

termo desta tabela apenas 34,25% conseguiu acertar. O que nos mostra que a visualização dos 

cinco primeiros termos é de fácil compreensão como também a contagem dos quadrados, mas 

no tratamento algébrico os alunos já não têm a mesma facilidade.  

Quanto aos erros, apenas 4,79% erraram algo, quer seja no preenchimento dos cinco 

primeiros termos ou no termo de ordem n. Um fato nos chamou a atenção nesta questão, pois 

diferente de todas as outras os 146 questionários foram respondidos de alguma forma, não 

ficando nenhum questionário em branco neste quesito. Acreditamos que este fato tenha se 

dado pelo motivo da facilidade dos alunos em meio à proposta de pelo menos, de visualização 

e simplesmente de contagem de quadrados destas figuras na sequência. Abaixo observamos 

alguns exemplos de como foram dadas estas respostas: 

 

Exemplo 1: Respondeu corretamente até o 5º termo, neste item consideramos dois tipos de 

respostas: 

 

Resposta 1: Sem generalização. 

 
 

Resposta 2: Com a generalização errada. 
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Exemplo 2: Respondeu corretamente até o nº termo. 

 
Exemplo 3: Respondeu incorretamente toda a tabela 

 
 

 g) Determine o termo geral da sequência. Como você descobriu? 

 

 Esta questão está relacionada ao preenchimento da tabela e da identificação do termo 

de ordem n do item anterior. Temos que 41 alunos ou 28,08% responderam de maneira 

correta o termo geral desenvolvido por esta sequência, porém grande parte dos alunos não 

demonstrou na questão como realizaram. Alguns exemplos de questões respondidas pelos 

alunos de maneira correta e como descobriram: 

 

Exemplo 1: Percebe-se neste exemplo que o aluno quando afirma que o 1º termo não muda 

em nenhum, este tenha observado a relação que os quadrados na vertical e horizontal possuem 

a mesma quantidade, mas existe um quadrado que é o mesmo em todos os termos, comuns a 

esta disposição.  

 
Exemplo 2: O aluno neste item se utilizou de um processo de tentativas na busca deste termo 

geral.  
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Exemplo 3: Aqui o aluno esboçou informações como: a quantidade ímpar no número de 

quadrados de cada termo, o fato de ter um elemento em comum que precisa ser subtraído nos 

termos da sequência. 

 
 

 O que percebemos nestes exemplos acima é a consonância do pensamento algébrico 

externada pelos processos de linguagem, onde no primeiro e terceiro exemplos foram 

percebidos sua generalização e simbolismo na observação dos alunos na relação entre as 

barras construídas na vertical e horizontal, além de perceberem sua igualdade de quadrados, 

os alunos concluem que um quadrado está em comum nestas barras, assim deve-se retirá-lo. 

No segundo exemplo percebe-se a linguagem e generalização baseadas em tentativas, apenas 

pela observação do padrão e da sequência exposta na questão. 

 Quanto aos erros, 28 alunos ou 19,18% responderam de maneira incorreta esta 

questão, não conseguindo desenvolver a determinação do termo geral. Como podemos 

observar nos exemplos abaixo: 

 

Exemplo 1: O termo algébrico 푛 − 1 nesta questão não é de valia para o desenvolvimento 

desta sequência, portanto não se adéqua ao n como o número da ordem representada pelo 

termo.  

 
Exemplo 2: Do mesmo modo o termo algébrico 푛 + 1, não representa a ordem da sequência 

proposta. 

 
 Notamos que a grande maioria 77 alunos ou 52,74% não respondeu ou deram alguma 

opinião sobre a questão referida.  Esses dados podem ser analisados na tabela a seguir: 

 

 

 



58 
 

 
 

Tabela 15 - Termo geral da sequência 

Respostas dos alunos Número de respostas % 

Responderam corretamente 41 28,08% 

Resposta errada  28 19,18% 

Não responderam 77 52,74% 

Total 146 100% 

Fonte: Elaboração dos pesquisadores 

 

 Um fator que nos chama atenção nesta tabela é a quantidade de alunos que não 

responderam esta questão. Numericamente constatamos que a questão anterior já era sugerida 

como resposta deste termo geral, porém fazia referência ao termo n da sequência e nesta 

questão apenas 50 alunos responderam e chegaram a preencher este termo. Deste modo 96 

alunos não o fizeram, assim podemos acreditar que os 77 alunos que não responderam este 

item, 52,74% demonstrados na tabela acima, decorrem da resposta que não deram ou fizeram 

de maneira incorreta na questão anterior. Deste modo também observamos que dos 50 alunos 

que acertaram esta generalização pedida na letra f), 41 alunos também o fizeram na letra g). 

 

4.4 Os livros didáticos da E.E.E.F.M. Professor Luiz Gonzaga Burity 

Quando consideramos o livro didático nos deparamos com um dos principais, se não o 

principal, instrumento nas decisões que orientam as ações docentes e é de fácil acesso para 

professores e alunos, que é o livro didático. Para muitos autores, os livros didáticos são 

utilizados pelos professores como o principal roteiro na construção de suas aulas, funcionando 

muitas vezes como único direcionador dos conteúdos dentro do planejamento de suas 

atividades.  

Neste contexto fizemos uma observação mais detalhada dos livros didáticos que são 

trabalhados com os alunos da escola na análise da possível existência de padrões no trabalho 

com funções.  

No 9º Ano do Ensino Fundamental, o livro adotado é “A conquista da Matemática” de 

José Ruy Giovanni Jr. e Benedicto Castrucci, da editora FTD, 1ª edição, São Paulo, 2009. O 

livro está estruturado em 12 capítulos que são: Noções Elementares de Estatística; Estudando 

as Potências e suas Propriedades; Calculando Radicais; Equações do 2º grau; Função 

Polinomial do 1º grau; Função Polinomial do 2º grau (ou Função Quadrática); Segmentos 

Proporcionais; Semelhança; Estudando as Relações Métricas no Triângulo Retângulo; 
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Estudando as Relações Trigonométricas nos Triângulos; Estudando as Áreas das Figuras 

Geométricas Planas e Estudando a Circunferência e o Círculo. 

De maneira aprofundada foi realizada uma grande observação no que tange as noções 

de padrões neste livro. No aspecto algébrico, que pudesse ser feito esta introdução a partir dos 

padrões nada foi detectado neste sentido. A ausência deste conteúdo nos deixa cientes do não 

aprimoramento da relação entre estes assuntos, principalmente em detrimento da grande valia 

deste conteúdo no âmbito de formação do pensamento algébrico e de orientação na introdução 

das Funções por meio do estudo dos padrões.   

No Ensino Médio, a coleção adotada é Matemática: Contexto e Aplicações de Luiz 

Roberto Dante, da editora Ática, 2011. Foram observadas nestes livros propostas didáticas 

com estudo de padrões nos capítulos referentes à Função Afim (Capítulo 4), Função 

Quadrática (Capítulo 5) e no capítulo de Progressões (Capítulo 9) no volume 1 da citada 

coleção.  Nos demais volumes da coleção não foram encontradas propostas com uso de 

Padrões. 

Nos dois primeiros capítulos do volume 1 do livro do Ensino Médio, as questões que 

abordam padrões aparecem no início dos capítulos para motivar o estudo. As figuras 5, 6, 7, e 

8 a seguir ilustram os exemplos encontrados.  

Notamos que o primeiro problema (Figura 5) assemelha-se ao proposto nos PCN 

(BRASIL, 1998) do Ensino Fundamental apresentado neste trabalho. A maior ênfase foi dada 

no capítulo de Progressões onde encontramos esta abordagem na Questão 3 na página 293 e 

na Questão 9 da página 296. Neste caso, após o estudo de funções. As figuras a seguir são 

recortes dos exemplos citados. Os exemplos de padrões que aparecem são Padrões 

Geométricos Crescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Questão 2 da página 71, do capítulo 1 (DANTE, 2011) 
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Figura 6 - Questão 2 da página 149, do capítulo2 (DANTE, 2011) 

 

 
Figura 7                                                                Figura 8 

 

Figura 7 - Questão 3 da página 293 do capítulo 9(DANTE, 2011)               

Figura 8 - Questão 9 da página 296, do capítulo 9 (DANTE, 2011)       
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Almejamos com este estudo apresentar uma abordagem didática mais prática, com 

formalismos menos exagerados e que permita que o aluno seja inserido no processo de 

aprendizagem, tornando esse processo mais significativo para ele.  Temos a expectativa de ver 

novas formas de ensinar que estejam em consonância com metodologias que melhorem a 

qualidade da educação e que o aprendizado possa ser mais atrativo e os conteúdos possam ser 

trabalhados de forma mais interrelacionados como é o caso das Funções com a Álgebra. 

Nossas considerações finais voltam-se para o alcance dos objetivos desta pesquisa na 

investigação sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico durante a resolução de 

problemas que envolvam Padrões Crescentes e desta forma o fizemos através da elaboração 

do perfil dos alunos do 1º ano do Ensino Médio da referida escola; na análise dos livros 

didáticos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio e de como o 

conteúdo de Funções poderia ser introduzido por meio dos Padrões, além da análise do 

desempenho e estratégias dos alunos com este tipo de questionamento. 

De uma maneira geral, a partir da análise do problema 10 aplicado aos alunos do 1º 

ano do Ensino Médio, observamos que a maioria deles, 71,92% responderam de forma errada 

ou não responderam a questão que concluiria o raciocínio do questionário, portanto, não 

alcançaram os objetivos finais do problema que era de desenvolver a partir do 

desencadeamento da questão a determinação do termo geral da sequência proposta, assim 

demonstraram ter “um pensamento algébrico” superficial para este nível escolar em se 

tratando do fato de ter sido levantado uma questão simples, pelo fato de fomentar nesta 

apenas o desenvolvimento algébrico, através de uma estrutura que fizesse a ligação deste 

conteúdo ao de funções. 

 Verificamos que alguns alunos conseguiram se sobressair e entenderam de maneira 

satisfatória o que era sugerido pelas questões. Embora o desempenho destes pudesse ter sido 

mais positivo, a pesquisa foi importante por revelar que a maioria deles, 65,07% afirmarem 

nunca ter tido contato com este tipo de questão e também por investigar deficiências e erros 

no desempenho dos pesquisados. 

 A estrutura do questionário permitia um desenvolvimento gradual das questões de 

forma a fazer com que os itens fossem evoluindo e explorando aspectos do pensamento 

algébrico à medida que fossem sendo respondidos, chegando a culminar na resolução do 

termo geral, item que encadearia este desenvolvimento na perspectiva do conteúdo de 
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Funções, fundamentalmente pelo fato do conteúdo de relações e da estrutura algébrica 

necessária a este conceito. 

 Sobre a ótica dos erros que foram constatados na pesquisa destacamos a falta de 

familiaridade e interpretação com o tipo de questão que fora proposto e as dificuldades na 

explicação e na organização do pensamento, sobretudo no pensamento algébrico inerente a 

questão, pela não estruturação da linguagem matemática, com a generalização e falta de 

interpretação dos símbolos.   

 Da análise dos livros didáticos que são utilizados na escola podemos dizer que no 

Ensino Fundamental não encontramos nenhuma referência a esta tão importante ferramenta, 

que é estudo de padrões na relação entre a álgebra e as funções, principalmente no 9º ano, 

contradizendo os documentos da educação. Nos livros do Ensino Médio, encontramos 

questões introdutórias do conteúdo de Funções do 1º e 2º graus e no conteúdo de progressões 

que estavam em consonância com os Padrões Geométricos Crescentes, porém apenas 

exemplos introdutórios aos conteúdos, considerados para nós insatisfatórios. Também 

observamos que os alunos estavam estudando o assunto de Funções do 2º grau quando a 

pesquisa realizada, e que não tinham visto questões deste tipo. Este fato nos chamou a 

atenção, pois tanto este assunto como o de Funções do 1º grau, como já dissemos são 

introduzidos no livro didático adotado pela escola por meio de um exemplo referente ao 

conceito de Padrões.   

 De acordo com o perfil dos estudantes levantado através do questionário, destacamos 

os itens que dizem respeito à relação com a matemática (não gostam 30,14%, ou que são 

indiferentes, 43,83%), além do item que nos revela como os alunos consideram a matemática 

(57,53%,regular e 39,73% uma disciplina difícil) refletem de maneira negativa a importância 

da matemática para os estudantes e principalmente no seu aprendizado, de maneira mais 

específica neste trabalho, a compreensão da relação entre a álgebra e as funções. 

 Desta forma e através de toda a nossa análise e observação, ficamos a vontade em 

sugerir aos professores uma atenção em especial sobre a conceituação dos assuntos de 

maneira mais aproximada, realmente estruturando uma cadeia de conteúdos relacionados, 

como é o caso proposto no nosso trabalho que é o de desenvolver e mostrar a relação existente 

e inerente entre a álgebra e a função, como acontece em tantos outros conhecimentos na 

matemática. 

 Sugerimos também que se faça uma melhor observação de compatibilidade entre o 

livro didático do Ensino Fundamental ao livro adotado para o Ensino Médio, uma vez que 
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através de nossa análise, constatamos certa deficiência no desenvolvimento dos conteúdos 

entre o 6º e 9º anos, até pelo fato deste livro ter sua validade expirada neste ano letivo pela sua 

adoção de acordo com o PNLD – Programa Nacional do Livro Didático. 
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APÊNDICE 
Apêndice A - Questionário 
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