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RESUMO 

 

Este trabalho trata de uma pesquisa diagnóstica de predominância qualitativa com 

o objetivo de identificar os erros e analisar os procedimentos e estratégias que 

alunos de 8 as  séries do Ensino Fundamental de uma escola estadual utilizam 

para resolver equações algébricas de 1 o  grau. Para tal, usamos como ferramenta 

de apoio o software Aplusix, destinado ao ensino e aprendizagem de Álgebra. 

Buscamos embasamento teórico no trabalho de Cortés & Kavafian (1999), que 

apresenta categorias de erros e análises das estratégias utilizadas por um grupo 

de alunos do Ensino Fundamental da França na resolução de equações 

algébricas de 1 o  grau. Trabalhamos com 8 alunos, de 8 as  séries do Ensino 

Fundamental, de uma Escola estadual do interior do Estado de São Paulo, 

usando exclusivamente como ferramenta de ensino e aprendizagem o software 

Aplusix. Através da ferramenta videocassete do Aplusix identificamos e 

analisamos os erros mais comuns nos exercícios dos alunos.  Comparando os 

resultados do pré-teste e do pós-teste, verificamos avanços importantes, tais 

como: a aplicação correta da propriedade distributiva da multiplicação em relação 

à adição e do mínimo múltiplo comum, adição de números relativos, troca de sinal 

quando um termo é "transferido" de um membro para outro da igualdade da 

equação, entre outros. A equivalência ou não entre etapas sucessivas da 

equação mostrada pelo software possibilitou ao aluno estar constantemente 

questionando sobre seus erros e estratégias de resolução. Verificamos ainda que 

os conceitos de equivalência e operação inversa foram as principais causas de 

erros na resolução dos exercícios dos alunos e os que mais persistiram no pós-

teste.  Esse estudo procura apontar caminhos para novas abordagens sobre o 

ensino e aprendizagem de equações algébricas de 1 o  grau no Ensino 

Fundamental. 

Palavras-chaves: Educação Matemática, Ensino de Álgebra, Equações e 

Software Aplusix.  



   
 
 

    
ABSTRACT 

 

This work is a piece of diagnostic research of the qualitative predominance with 

the aim of identify the errors and analyze the procedure and strategies that 

students of 8th grade of Primary Education use to solve algebraic equation of 1st 

degree. We have used the Software Aplusix as a support tool used for the 

teaching and learning of algebra. This work is based on a work of Cortes & 

Kavafian (1999), which shows categories of errors and analyses of strategies used 

for a group of students of Primary Education from France, in the resolution of 

algebraic equation of 1st degree. We have worked with eight students of 8th grade 

of Primary Education of a public school in the interior of Sao Paulo using as a tool 

of teaching and learning only the Software Aplusix. Using the videotape of Aplusix 

we identify and analyze the more common errors found in the students’ exercises. 

Comparing the results of the pre-test and the post-test we have noticed important 

advances such as: the right application of distributive property of multiplication in 

relation to addition and least common multiple, addition of relative numbers, 

exchange of sign when a term is transferred of a member to another of equality of 

equation, and others. The equivalence or not among successive stages of 

equation showed by the software, allowed the student to be constantly asking 

questions about their errors and strategies of resolution. We have also noticed that 

the concepts of equivalence and inverse operation were the main causes of errors 

in the resolution of students’ exercises and these errors persist in the post-test. 

This study tries to show ways for new approaches about teaching and learning of 

algebra equations of the 1st degree Primary Education. 

 

Keywords: Mathematics Education, Algebra teaching, Equations, Aplusix 

Software. 
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CAPÍTULO I 

 

JUSTIFICATIVA E PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Introdução 

Após vários anos como professor do Ensino Fundamental e do Médio, 

constatei que os alunos chegam na 8 a  série, última série do Ensino Fundamental, 

com várias dificuldades em álgebra e em especial na resolução de equações 

algébricas de 1 o

0

 grau, isto é, equações que recaem no tipo ax + b = cx + d, onde 

a, b, c, e d são números reais e a ≠  ou 0c ≠ . Em geral eles usam apenas um 

procedimento de resolução, que consiste no método das transposições, ou seja, 

transpõe um dos termos de um membro da igualdade para outro na equação. 

Esse método pode ser eficiente quando o aluno tem clareza sobre o 

conceito de equivalência entre os membros da igualdade da equação, realizando, 

por exemplo, as operações inversas da adição ou da multiplicação ou aplicando a 

mesma operação em ambos os membros da igualdade da equação. Entretanto, 

quando esses procedimentos são realizados mecanicamente podem acarretar 

vários tipos de erros, como os que serão abordados no Capítulo V deste nosso 

trabalho. 

 Essas equações, geralmente, são objeto de estudo na 6 a  série do Ensino 

Fundamental e, a partir daí, se tornam uma ferramenta importante para estudo de 

conteúdos específicos de matemática, tais como: geometria, proporções, sistema 

de equações e funções. Além disso, são muito aplicadas nos estudos em outras 

áreas do conhecimento como a física, a química, a economia, etc. 

No Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, integramos o Grupo de Pesquisa 

em Educação Algébrica, conhecido como GPEA que desenvolve o projeto 

intitulado “Expressões, equações e inequações – pesquisa, ensino e 

aprendizagem”. Nosso trabalho no GPEA insere-se nesse projeto que tem como 
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principal objetivo contribuir para a caracterização do ensino e aprendizagem sobre 

expressões, equações e inequações no Brasil. Considerando que a pesquisa em 

pequenos recortes do tema permita futuras sínteses esse objetivo se desdobra 

nos seguintes: 

• Desenvolver pesquisas sobre esses tópicos (expressões, equações e 

inequações), nos plano cognitivo, didático e curricular; 

• Elaborar sínteses de pesquisas sobre esses tópicos (expressões, 

equações e inequações) inter-relacionando os planos de investigação 

propostos; 

• Tem a finalidade de contribuir para a crítica e implementação de 

propostas curriculares nacionais e para o debate internacional no 

assunto. 

No mesmo GPEA estudamos também o artigo intitulado “Investigações da 

Educação Matemática e Ensino Fundamental” (Maranhão; Machado; Coelho, 

2004) apresentado no VIII Encontro Nacional de Educação Matemática, realizado 

em Recife de 15 a 18 de julho de 2004. Nesse artigo duas questões são 

destacadas: 

 O que se entende por Álgebra? 
Como se configuram as “lacunas” entre os diversos segmentos de 
ensino e, em particular entre o ensino básico e ensino superior? 
(Maranhão; Machado; Coelho, 2004, p. 1) 
 

De acordo com o discutido no artigo, a Álgebra é hoje vista freqüentemente 

como um obstáculo na aprendizagem da matemática, mas por outro lado é 

considerada como um caminho importante para estudos futuros de idéias 

significativas do ponto de vista matemático.  

O uso recente de calculadoras e computadores no ensino certamente 

suscita questões sobre quais são as contribuições para o ensino e aprendizagem 

e os possíveis problemas de compreensão e raciocínios que elas podem gerar. 

Segundo Maranhão, Machado e Coelho (2004), dentre as várias mudanças 

que vêm afetando profundamente o ensino de matemática, destacam-se: 
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• Recentes mudanças pedagógicas e curriculares no ensino fundamental e 

médio: pressupostos construtivistas, norteadores dos novos referenciais 

curriculares nacionais demandam nova concepção de ensino.  

• O caráter anacrônico do currículo vigente da Licenciatura face à nova 

concepção mencionada. 

• A insuficiência dos conteúdos específicos de Matemática. É preciso 

compreender como esses conteúdos são concebidos e transformados 

por diversas comunidades culturais e pela comunidade científica ao 

longo da história. 

• A exigência do entendimento sobre como o estudante constrói o 

conhecimento e como o professor pode favorecer esse processo. Essa 

demanda reacendeu o debate sobre a dicotomia entre formação 

pedagógica e formação específica, particularmente aguda no caso da 

Matemática. 

• O rápido desenvolvimento da tecnologia levanta questões sobre as 

contribuições das novas tecnologias para o ensino e aprendizagem de 

Matemática e também a possibilidade de que essa introdução gere por si 

só novos problemas de compreensão e raciocínio. É necessário coletar 

exemplos do uso de informações tecnológicas que enriquecem a 

experiência matemática dos estudantes e resultem em melhor 

compreensão e aprendizagem. 

 Maranhão, Machado e Coelho (2004), argumentam que a Álgebra a partir 

dos anos 60, início do movimento da Matemática Moderna, apesar do excesso de 

rigor e formalismo para o ensino fundamental e médio tinha espaço privilegiado 

nos currículos e era base de estudo para diversas áreas. Hoje é vista como um 

amontoado de símbolos e valores indiscerníveis que vem perdendo espaço dentro 

do currículo.  

Segundo as autoras do artigo há necessidade de mudanças de tal forma 

que devem ser desenvolvidos conceitos, propriedades e procedimentos aritmético 
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e algébrico de forma articulada entre si e com outras áreas e outros campos do 

conhecimento.  

A partir desse ponto, considerado crítico, as autoras destacam alguns 

aspectos relevantes para o ensino e aprendizagem da álgebra: 

• Se por um lado, a álgebra é caminho para estudos futuros e para idéias 

matematicamente significativas, por outro, é freqüentemente um 

obstáculo no desenrolar da aprendizagem de muitos. 

• As diversas visões da Álgebra, suas dimensões e as tendências em seu 

ensino podem provocar ênfases inadequadas, nos diversos segmentos, 

redundando em lacunas indesejáveis na trajetória educacional de muitos. 

• Quais mudanças no montante e na natureza do que é ensinado em 

Álgebra são adequadas para torná-la acessíveis a mais estudantes? 

• A revolução tecnológica proporciona ricos elementos para ensinar e 

oferecer novas possibilidades para a aprendizagem. Existem hoje 

computadores e calculadoras, acessíveis a estudantes, que realizam 

cálculos simbólicos, o que deve provocar mudanças de longo alcance 

nos currículos de Matemática – em especial em Álgebra – e no ensino. 

Pereira (2005), ao fazer um estudo sobre resolução de equações de 1 o  

grau com um grupo de 34 alunos ingressante de um curso de Licenciatura em 

Matemática, constatou que todos eles resolvem uma equação transpondo termos 

entre os membros da igualdade da equação com o intuito de encontrar o valor da 

incógnita através de equação equivalente. Entretanto, muitos deles, ao aplicarem 

esse procedimento, utilizam a "regra" passa pra lá muda de sinal ao invés de 

utilizar as inversas das operações apresentadas. A pesquisa também apontou 

dificuldades dos alunos em identificar uma equação quando comparada com 

expressões algébricas e funções e ao serem solicitados a fazer simplificações de 

uma expressão algébrica, alguns alunos aplicam procedimentos de resolução de 

equações para determinar o valor da incógnita na expressão algébrica. 
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Freitas (2002), em sua pesquisa de mestrado estudou aspectos relativos 

aos procedimentos de resolução de equações de 1 o  grau utilizado por alunos do 

primeiro ano do ensino médio de uma escola particular de São Paulo. Esse 

estudo refere-se aos erros relacionados aos aspectos conceituais e aos métodos 

de resolução destas equações. Nas análises dos procedimentos corretos e 

incorretos de resolução das equações, Freitas (2002) evidenciou uma forte 

mecanização de técnicas associadas à utilização de frases como: "isolar o x", 

"passar e mudar de sinal". Com a análise dos erros dos alunos o autor procura 

apontar caminhos para novas abordagens sobre os métodos de resolução de 

equações no ensino fundamental e médio. 

Ainda no mesmo GPEA tivemos os primeiros contatos com o Aplusix1, um 

software de origem francesa destinado ao ensino e aprendizagem de Álgebra. 

Segundo Bittar, Chaachoua e Freitas (2004), esse software tem como uma 

de sua funcionalidade oferecer ao aluno maior controle sobre o trabalho que está 

sendo realizando, possibilitando dessa forma ao aluno uma validação do mesmo.  

No Brasil uma experiência com o software, única até o momento, segundo 

nossas pesquisas, foi realizada por Bittar, Chaachoua e Nicaud (2005) com 32 

alunos de classes de 8 as  séries do Ensino Fundamental, em Campo Grande, MS, 

Brasil. Essa experiência abordou os conteúdos de equações de 1 o  grau e 

inequações de 1 o  grau como o objetivo de detectar os principais erros cometidos 

pelos alunos. 

Assim, diante do exposto surge à motivação pessoal de investigar até que 

ponto o software Aplusix, pode contribuir no ensino e aprendizagem de conteúdos 

algébricos, em especial equações algébricas de 1 o  grau, identificando os 

principais benefícios e as dificuldades que por ventura possam surgir. 

Ao utilizar o software Aplusix, esperamos identificar os principais erros 

cometidos pelos alunos na resolução de equações de 1 o  grau, e a partir daí, 
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propor uma seqüência de atividades que com o auxílio do software possa 

minimizar esses erros, possibilitando aos alunos rever conceitos e também um 

aprofundamento em técnicas de resolução de equações de 1 o  grau.   

 

1.2 Questões de pesquisa 

Considerando a existência de problemas no ensino e aprendizagem de 

álgebra, em especial na resolução de equações algébricas de 1 o  grau, e 

considerando a tecnologia como uma ferramenta que pode auxiliar na construção 

dos conhecimentos, nossa pesquisa visa buscar respostas às seguintes questões: 

• Quais são os principais erros referentes à resolução das equações 

algébricas de 1 o  grau que os alunos das 8 as  séries trazem de seus 

estudos anteriores? 

• Qual ou quais são os métodos que os alunos se apropriam para resolver 

equações algébricas de 1 o  grau? 

• Como o software Aplusix pode contribuir para superar as dificuldades na 

resolução de equações algébricas de 1 o  grau?  

Frente a essas questões, conjeturamos duas hipóteses com relação à 

resolução de equações algébricas de 1 o  grau e o uso do software Aplusix: 

• Os alunos das 8 as  séries utilizam apenas o método de transpor os 

termos de um membro para outro da igualdade na equação. Esse 

método é usado de forma mecânica acarretando diversos erros.  

• O software Aplusix contribui no processo de aprendizagem de equações 

algébricas de 1 o  grau, pois favorece na construção do conhecimento. 

20 
 



  

CAPÍTULO II 

 

A RELEVÂNCIA DO ESTUDO DAS EQUAÇÕES ALGÉBRICAS DE 1 o  GRAU 

 

Dificilmente alguém que conhecemos, ao ser perguntado a respeito do 

gosto pela Matemática, permanece indiferente.  

Para Garbi (1997), já no início da vida escolar, as pessoas desenvolvem 

pela Matemática dois tipos de sentimentos opostos: paixão, da parte da minoria, 

ou aversão, da parte da maioria. 

Segundo Garbi (1997), na raiz dessa separação estão os dons inatos, que 

alguns têm pelo rigor, pela lógica e pelo raciocínio dedutivo. Este fator, porém não 

é tom relevante como se imagina, pois a capacidade de pensar ordenada e 

logicamente pode ser desenvolvida, sem grandes esforços, em praticamente 

todas as pessoas e vir a tornar-se para elas fontes de satisfação intelectual. 

Então nos perguntamos: Qual ou quais os motivos que levam, já na 

infância, essa aversão da maioria das pessoas pela Matemática? 

Garbi (1997) divide essa culpa entre os professores e os livros didáticos e 

justifica que alguns professores têm certa culpa no desencaminhamento de 

jovens que, devidamente motivados, poderiam se sentir mais à vontade no 

domínio de conteúdos matemáticos. Os livros didáticos, de um modo geral, 

apresentam uma Matemática de maneira fria e insípida, sem qualquer vinculação 

com a realidade histórica e humana vivida pelos gênios que, ao descobrirem os 

segredos das ciências exatas, tornaram possível o mundo tecnológico que nos 

está libertando da miséria, das doenças, do sofrimento e da ignorância. 
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2.1 Equações algébricas 

 As equações – algébricas, exponenciais, diferenciais, trigonométricas ou 

de qualquer outra natureza – constituem, pelo menos do ponto de vista prático, a 

parte mais importante da Matemática. "Qualquer problema que possa ser 

solucionado através dos números certamente será tratado, direta ou 

indiretamente, por meio de equações". (Garbi, 1997, p. 1) 

O verbo "equacionar" e expressões como "o xis do problema" fazem parte 

da linguagem cotidiana da maioria da população do nosso país, mesmo daquelas 

que quase não tem intimidade com a Matemática.  

"Equacionar um problema", mesmo entre os leigos, é generalizadamente 
entendido como colocá-lo dentro de um mecanismo do qual ele sairá 
inapelavelmente resolvido. (Garbi, 1997, p. 1) 
 

A palavra equação tem origem na mesma raiz latina das palavras igual e 

igualdade.  

A ciência tem em sua essência o estabelecimento de correlações entre 

fatos, conceitos e idéias, e dessa forma está sempre descobrindo equivalências 

entre associações de entes e utiliza as equações como linguagem, forma ou 

vínculo para expressar tais correlações. 

Segundo Garbi (1997), equações algébricas são aquelas em que a 

incógnita está apenas submetida às operações algébricas como: adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 

Por exemplo, 

32

35

2

x4x

8kx7mx

0cbxax

−− +=

=++

=++

0bax =+

 

são todas equações algébricas. 
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Equações do tipo, 

23 

x23 −

21nn −

5x3xx

e2x2x
2 =+

=++

coscos
 

não são equações algébricas, pois a incógnita está submetida a outras operações 

que não são exclusivamente algébricas. A primeira refere-se a uma equação 

exponencial e a segunda a uma equação trigonométrica. 

Caraça (2005, p. 134) define equação algébrica como sendo toda 

igualdade da forma  (com 0axaxa...xaxa n1n2n10 =+++++ −− 00 ≠a  e n 

inteiro e positivo).  

O maior expoente n da incógnita da equação algébrica é o grau da referida 

equação. Por exemplo, a equação  é uma equação de grau 

3. 

06x11x6x =−+− 23

Segundo Caraça (2005, p. 135), a todo o número α , posto em lugar de x, 

transforma a equação numa identidade, isto é, tal que 

 e dessa forma 0aaa...aa n1n2n10 =+++++ −− αααα 21nn − α  é chamado de uma 

raiz da equação. Por exemplo, a equação  tem as raízes 1, 2 

e 3, vistos que ,  e . 

06 =x11x6x 23 −+−

23 23 23

21nn −

061.111.61 =−+− 062.112.62 =−+− 063.113.63 =−+−

Quando uma equação algébrica é colocada na forma 

 (com 0axaxa...xaxa n1n2n10 =+++++ −− 00 ≠a  e n inteiro e positivo), diz-

se que ela está na forma canônica e é chamada de Equação Polinomial. 

Equações do tipo, 3235 x4x8kx7mx −− +==++    e    embora algébricas, 

não são polinomiais e, portanto, não faz sentido falar em grau. A primeira 

equação pertence à classe das irracionais e a segunda à classe das equações 

fracionárias. 

 

 



  

2.2 As equações de 1 o  grau no decorrer da história 

Para Eves (2004), dentre todos os antigos documentos matemáticos 

presentes até os dias de hoje, um dos mais famosos é o papiro de Ahmes (ou de 

Rhind). É um longo papiro egípcio, de cerca de 1650 a.C., onde um escriba 

chamado Ahmes ensina as soluções de 85 problemas de aritmética e geometria. 

Este papiro foi encontrado pelo egiptólogo inglês Rhind no final do século XIX e 

hoje está exposto no Museu Britânico, em Londres. 

Nesse papiro aparecem alguns problemas que contêm equações de 1 o  

grau, como por exemplo: "Uma quantidade somada a seus 2/3, mais sua metade 

e mais sua sétima parte perfaz 33. Qual é essa quantidade?" 

Usando os símbolos atuais, poderíamos escrever: 

33x
42

ou seja,  33
723

2x ==+++   , 97xxx , o que é uma equação de 1 o  grau. 

Evidentemente, os egípcios não adotavam a simbologia algébrica moderna 

e nem sabiam resolver equações, mesmo as de 1 o  grau, usando nossos 

métodos, mas de acordo com Garbi (1997) eles usavam um artifício muito 

engenhoso para resolver equações de 1 o  grau que veio a ser chamado de "Regra 

da Falsa Posição". 

Por exemplo: qual o número que somado à sua terça parte dá 8? 

Pela regra da Falsa Posição, fazia-se uma hipótese inicial qualquer a 

respeito do número e verificava o que ocorria. Para o exemplo, suponhamos que 

o resultado fosse 3. Então, 3 somado com sua terça parte dá 3 + 1 = 4, 

exatamente a metade dos 8 que deveria dar. Portanto o número procurado é o 

dobro de 3, ou seja, 6. 

Vale observar que esse método, mesmo para equações algébricas simples 

como as de 1 o  grau é trabalhoso e sofrível, sendo acessível apenas a alguns 

calculista da época. 
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Por volta de 300 a.C. a Grécia revelou Euclides, um dos maiores 

geômetras de todos os tempos. Autor dos Elementos, uma coleção de 13 livros 

em que se ordena uma boa parte do conhecimento geométrico até então, de 

forma rigorosa e dedutiva, partindo de um número mínimo de definições e de 

verdades aceitas sem provas, os chamados postulados e axiomas. 

O grande mérito de seu trabalho reside na seleção feliz de proposições e 
no seu arranjo numa seqüência lógica, presumivelmente a partir de 
umas poucas suposições iniciais. (Eves, 2004, p. 169) 
 

Apesar dos matemáticos gregos se dedicarem quase que exclusivamente à 

geometria deixando de lado a aritmética, talvez pelo fato de não disporem de um 

adequado sistema de numeração, Euclides demonstrou alguns importantíssimos 

teoremas da teoria dos Números e introduziu conceitos que se tornaram 

fundamentais na solução de equações. 

De acordo com Commandino (1944, p. 7), na obra, os Elementos de 

Euclides, são apresentados vários axiomas, entre eles os seguintes: 

A1 - Coisas iguais à mesma coisa são iguais. 
A2 - Adicionando-se iguais a iguais, as somas são iguais. 
A3 - Subtraíndo-se iguais de iguais, as diferenças são iguais. 
A4 - Coisas que coincidem uma a outra são iguais entre si. 
A5 - O todo é maior que a parte. 
A6 - As metades de coisas iguais são iguais entre si. 

Como exemplo, vamos considerar a seguinte equação algébrica de 1 o  

grau: 

2x + 2 = 8 

Pelo axioma A3, vamos subtrair o número 2 nos dois membros da 

igualdade da equação. Então temos: 

2x + 2 – 2 = 8 – 2 

2x = 6 

Pelo axioma A6, se dividirmos ambos os membros pelo número 2, a 

igualdade se preserva. Então: 
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22
=

6x2  

x = 3. 

A partir daí estavam apresentados os procedimentos gerais para solução 

das equações de 1 o  grau, sem o sofrimento da Regra da Falsa Posição. E tudo 

com base em verdades evidentes em si mesma, válidas tanto para a Geometria 

quanto para a Aritmética.   

 

2.3 Algumas aplicações das equações algébricas de 1 o  grau 

Como já relatamos as equações de 1 o  grau foram objetos de estudos 

desde a antiguidade e hoje são encontradas com freqüência em vários ramos da 

ciência como, por exemplo, na Economia, na Física, na Química, na Astronomia, 

na Computação, etc. 

Em Bená e Ruiz (1999, p. 24) temos o seguinte exemplo aplicado à 

Economia: 

"Uma doceira produz um tipo de bolo de tal forma que sua função oferta 

diária é p = 10 + 0,2x, em que p é o preço em unidades monetárias (u.m.) e x é a 

oferta de bolos". 

a) Qual o preço para que a oferta seja de 20 bolos diários? 

b) Se o preço unitário for 15 u.m., qual a quantidade ofertada? 

Resolução: 

a)  logo, p = 14u. m. ,., 202010p20x   +=⇒=

25xo,x201015 =+=    log,,b) Para p = 15, temos:  é a quantidade 

ofertada. 
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Podemos observar que nesse exemplo simples a equação de 1 o  grau é 

uma ferramenta importante na solução do problema.  

Em Nicolau e Toledo (1998, p. 30) escolhemos o seguinte exemplo 

aplicado à Física: 

"Dois corpos, I e II, se deslocam sobre a mesma trajetória, obedecendo às 

funções horárias sI = 3 – 8t e sII = 1 + 2t, sendo s a posição do corpo medido em 

metros e t  o instante medido em segundos. Determine o instante e a posição de 

encontro dos corpos."  

Resolução: 

Na posição de encontro observamos que sI = sII então, igualando as  

equações: 

sI = sII 

3 - 8t = 1 + 2t 

-8t – 2t = 1 – 3 

-10t = -2 

t = 
10−
2−  

t = 0,2 s (instante do encontro) 

Para determinar a posição do encontro substituímos o instante do encontro 

em uma das funções horárias, daí temos: 

sI = 3 – 8.0,2,  logo, sI = 3 – 1,6 = 1,4 m (posição de encontro). 

Também nesse exemplo a equação de 1 o  grau é empregada como 

ferramenta que organiza e simplifica a solução do problema. 

Dessa forma acreditamos dos muitos exemplos de aplicação das equações 

de 1 o  grau que poderíamos citar, ter evidenciado que as equações algébricas, em 
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particular as de 1 o  grau, que já eram estudadas e utilizadas para resolver 

problemas desde a antiguidade são hoje utilizadas como ferramenta importante 

na solução de problemas em diversas áreas do conhecimento. 

 

2.4 Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são documentos oficias que 

tem como objetivo estabelecer diretrizes para a Educação Básica em todo o país. 

Esses documentos são referências, que visam estimular e apoiar à reflexão sobre 

a prática diária dos professores no que diz respeito ao planejamento de suas 

aulas, no desenvolvimento do currículo de sua escola e também contribuir para 

sua atualização profissional, que sem dúvida deve acontecer durante toda sua 

carreira profissional. 

Considerando então os PCN como uma fonte rica em orientações e 

diretrizes no que diz respeito ao ensino da Matemática, em particular da Álgebra, 

nosso trabalho de pesquisa busca apoio nesses documentos, contribuindo assim 

com nossa pesquisa. 

Os PCN foram elaborados após vários debates e discussões no âmbito 

nacional entre educadores de diferentes níveis de ensino, constituindo uma 

proposta de reorientação ou referência curricular nacional com a intenção de 

garantir a todos os alunos do território nacional o acesso aos conhecimentos 

básicos para a construção de sua cidadania. (BRASIL, 1998a) 

A partir de então, foram publicados pelo MEC os seguintes documentos 

oficiais: Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (1998), 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Infantil (1999), Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000), Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

intitulado PCN+ (2002) e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). 

Acreditamos que esses documentos são importantes para nortear nosso 

trabalho e apontar caminhos para nossa pesquisa. Assim, a seguir, discorremos 
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sobre algumas idéias dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental e Médio, mas especificamente, sobre o tema equações de 1 o  grau. 

2.5 Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio 

Os PCN, na introdução do terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental 

destacam que a pedagogia por muito tempo enfatizou o que deveria ser ensinado, 

supondo assim, que estaria valorizando o conhecimento. Dessa forma, o ensino 

ganhou autonomia em relação à aprendizagem, e esta ficou relegada a um 

segundo plano. (BRASIL, 1998a) 

Pesquisas na área de ensino e aprendizagem mostram que o fracasso 

escolar está na aprendizagem e na falta de reflexões sobre o processo de ensinar 

e apreender. Sendo assim existe a necessidade de dar novos significados a 

unidade ensino-aprendizagem, uma vez que, "sem aprendizagem não há ensino”. 

(BRASIL, 1998a, p. 71) 

Os PCN em suas orientações didáticas com bases construtivistas priorizam 

articulações teóricas-práticas, ou seja, inter-relações entre o conhecimento 

cientifico e o conhecimento prático necessário para o cidadão agir como 

consumidor prudente ou tomar decisões em sua vida pessoal. (BRASIL, 1998a) 

Em uma nota de rodapé, a introdução dos PCN, ao terceiro e quarto ciclo 

referem-se a construtivismo como um marco de referência com enfoque cognitivo 

com destaque para a teoria genética, de Jean Piaget e seus colaboradores, a 

teoria da atividade formulada por Vygotsky e colaboradores, das teses no campo 

da psicologia cultural enunciada no trabalho de M. Cole e a teoria de 

aprendizagem significativa, de Ausubel, e seus desdobramentos em outras 

teorias. Todas essas teorias "referem-se ao reconhecimento da importância da 

atividade mental construtiva nos processos de aquisição de conhecimento". 

(BRASIL, 1998a, p. 71) 

O mesmo documento indica que a abordagem construtivista é a que melhor 

propicia as relações entre o ensino e a aprendizagem. Nessa abordagem o 

professor é mediador, valorizando a ação e participação do aluno no processo de 
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construção do conhecimento. Dessa forma o conhecimento "é resultado de um 

complexo e intrincado processo de construção, modificação e reorganização 

utilizada pelos alunos para assimilar e interpretar os conteúdos escolares". 

(BRASIL, 1998a, p. 72) 

 Os PCN, na introdução ao terceiro e quarto ciclo referem-se à Matemática 

como uma criação humana usada para responder questões de preocupações e 

necessidades de diferentes culturas e em diferentes momentos históricos. É 

fundamental superar a aprendizagem centrada em procedimentos mecânicos e 

indica a resolução de problemas como ponto de partida para desenvolver 

atividades matemáticas na sala de aula. (BRASIL, 1998a) 

Em síntese, os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem e explicitam 

algumas alternativas para que se desenvolva um ensino de Matemática que 

permita ao aluno compreender a realidade em que está inserido, desenvolver 

suas capacidades cognitivas e sua confiança para enfrentar desafios, de modo a 

ampliar os recursos necessários para o exercício da cidadania, ao longo de seu 

processo de aprendizagem. (BRASIL, 1998a) 

Segundo os PCN de Matemática para o Ensino Fundamental, alguns 

objetivos do ensino de Matemática são: 

• Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para 
compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter 
de jogo intelectual, característico da Matemática, como aspecto que 
estimule o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas; 

• Selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para 
interpretá-las e avaliá-las criticamente; 

• Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e 
resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como 
intuição, indução, dedução, analogia, estimativa, e utilizando 
conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos 
tecnológicos disponíveis; 

• Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes 
campos e entre esses temas e conhecimentos de outras áreas 
curriculares. (BRASIL, 1998b, p. 47 - 48) 

Os PCN de Matemática para o 3 o  ciclo (5 a  e 6 a  séries) com relação ao 

ensino da Álgebra destacam que devem ser propostas situações de 

aprendizagem que levem o aluno a: 
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• Reconhecer que representações algébricas permitem expressar 
generalizações sobre propriedades das operações aritméticas, 
traduzirem situações-problema e favorecer as possíveis soluções; 

• Traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem 
algébrica e vice-versa, generalizando regularidades e identificar os 
sinais das letras; 

• Utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas 
propriedades para construir estratégias de cálculos algébricos. 
(BRASIL, 1998b, p. 64) 

Ao definir objetivos para o 4 o  ciclo do Ensino Fundamental, (7 a  e 8 a  

séries) os PCN incluem o desenvolvimento do pensamento algébrico por meio da 

exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

• Produzir e interpretar deferentes escritas algébricas – expressões, 
igualdades e desigualdades - identificando as equações, inequações 
e sistemas; 

• Resolver situações-problema por meio de equações e inequações do 
primeiro grau, compreendendo os procedimentos envolvidos; 

• Observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que 
expressem a relação de dependência entre variáveis. (BRASIL, 
1998b, p. 81) 

Observando os objetivos da Matemática, em especial da Álgebra para o 3 o  

e 4 o  ciclos, verificamos que embora nas séries iniciais se possam desenvolver 

alguns conceitos da Álgebra, são principalmente nas séries finais do Ensino 

Fundamental que as atividades algébricas são ampliadas. Pela exploração de 

situações-problema, o aluno reconhecerá diferentes funções da Álgebra 

(generalizar padrões aritméticos, estabelecer relações entre grandezas, modelar, 

resolver problemas aritméticos), representará problemas por meios de equações 

e inequações (diferenciando parâmetros, variáveis e incógnitas, tomando contato 

com fórmulas), compreenderá a “sintaxe” (regras para resolução) de uma 

equação.  

Segundo os PCN o estudo da Álgebra constitui um espaço bastante 

significativo para o aluno desenvolver e exercitar sua capacidade de abstração e 

generalização, mas, no entanto a ênfase que é dada ao ensino da Álgebra não 

garante o sucesso dos alunos como têm mostrado pesquisas em Educação 

Matemática e avaliações de desempenho dos alunos. Por exemplo, a do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB) em que os índices referentes à Álgebra 

raramente atingem 40% de acertos. (BRASIL, 1998b) 
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Procurando superar problemas no ensino da Álgebra geralmente o 

professor aumenta o tempo destinado a assuntos algébricos, propondo nas suas 

aulas, na maioria das vezes, a repetição mecânica de vários exercícios de fixação 

ou ainda, na tentativa de tornar mais significativo o ensino de Álgebra, trata de 

conceitos que comumente são trabalhados no ensino médio. Por exemplo, uma 

abordagem excessivamente formal de funções o que não é aconselhável para 

esse nível de ensino. (BRASIL, 1998b) 

Os PCN destacam a importância de se trabalhar as diversas dimensões da 

Álgebra para que o aluno desenvolva e saiba relacionar os diversos pensamentos 

algébricos. 

 A tabela, a seguir, sintetiza as várias dimensões da álgebra e a funções 

das letras: 

Dimensões da 
álgebra 

Aritmética 
generalizada Funcional Equações Estrutural 

Uso das letras 
 
 

Letras como 
generalizações de 
modelo  aritmético 

Letras como 
variáveis para 

expressar 
relações e 

funções 

Letras como 
incógnitas 

Letras como 
símbolo 
abstrato 

Conteúdos 
conceitos e 

procedimentos 

Propriedades das 
operações e 

generalizações de 
padrões aritméticos

Variação de 
grandezas 

Resolução de 
equações 

Cálculos 
algébricos. 

Obtenção de 
expressões 

equivalentes.

Tabela 1: Álgebra no ensino fundamental (BRASIL, 1998b, p. 16) 

Segundo os PCN do Ensino Fundamental a exploração de padrões em 

seqüências numéricas deve ser proposta no terceiro ciclo levando o aluno a fazer 

algumas generalizações e compreender, por um processo de aproximação 

sucessivo, a natureza das representações algébricas. (BRASIL, 1998b) 

 Não é aconselhável no terceiro ciclo um trabalho que vise um 

aprofundamento das operações com expressões algébricas e as equações.  
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É suficiente nesse ciclo que os alunos compreendam a noção de variável 
e reconheçam a expressão algébrica como uma forma de traduzir a 
relação existente entre a variação de duas grandezas. (BRASIL, 1998b, 
p. 68) 
 

No terceiro ciclo, a resolução de equações, segundo os PCN, não deve ser 

enfatizada em técnicas convencionais, mas levar o aluno a desenvolver 

estratégias próprias como, por exemplo, a técnica de cálculo mental ou de 

estimativa. (BRASIL, 1998b) 

O mesmo documento recomenda que os estudos das técnicas 

convencionais para resolver equações sejam desenvolvidos no quarto ciclo.  Ao 

longo desse ciclo é importante que os alunos percebam a letra assumindo o papel 

de incógnita e que as equações, assim como inequações e sistemas de equações 

facilitam a resolução de problemas que seriam difíceis de resolver do ponto de 

vista aritmético. 

Com relação aos PCN do Ensino Médio, muito pouco é tratado sobre 

equações, apenas no quadro de Competências e Habilidades a serem 

desenvolvidas em Matemática cita-se equação como uma das competências para 

transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

matemática. (BRASIL, 2000) 

Os PCN+, que são Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, indicam que a resolução de 

equações é procedimento básico que deverá ser realizado de acordo com 

propriedades operacionais válidas para o cálculo algébrico. (BRASIL, 2002) 

 

2.6 Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Tecnologias 

Principalmente nas últimas duas décadas o desenvolvimento acelerado de 

tecnologias acarretou inúmeras transformações em nossa sociedade.  

Hoje são possíveis realizações que antigamente eram inimagináveis, como 

por exemplo, viagens espaciais, pagamentos eletrônicos, discagens telefônicas 

intercontinentais e sofisticados exames clínicos entre outros. 
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O uso de tecnologias exige novas necessidades de qualificação. O perfil do 

trabalhador vem, portanto, sofrendo constantes alterações e hoje é imprescindível 

para sobrevivência no mercado de trabalho a aquisição de novas qualificações 

profissionais, sobretudo de conhecimentos tecnológicos.  Então, "a educação 

pode contribuir para diminuir diferenças e desigualdades, na medida em que 

acompanha os processos de mudanças, oferecendo formação adequada às 

novas necessidades da vida moderna". (BRASIL, 1998a, p. 138) 

Segundo os PCN a simples presença de novas tecnologias na escola não 

é, por si só garantia de maior qualidade na educação, pois a aparente 

modernidade pode mascarar um ensino tradicional baseado na recepção e na 

memorização de informações.  

A tecnologia deve contribuir para enriquecer o ambiente educacional, 
propiciando a construção de conhecimentos por meios de uma atuação 
crítica e criativa por parte de alunos e professores. (BRASIL, 1998a, p. 
140) 
 

Nesse cenário temos o computador, uma ferramenta tecnológica com uma 

grande quantidade e variedade de recursos, permitindo formas variadas de 

trabalho e possibilitando a criação de ambientes de aprendizagem em que o aluno 

possa pesquisar fazer antecipações e simulações, confirmar idéias prévias, 

experimentar, criar soluções e fazer novos tipos de representações mentais. 

Segundos os PCN o computador "é, ao mesmo tempo, uma ferramenta e 

um instrumento de mediação". (BRASIL, 1998a, p.146) 

É ferramenta, pois possibilita a realização de atividades que sem ele 

seriam muito difíceis ou mesmo impossíveis, como por exemplo: 

• Construir objetos virtuais, ou seja, construir imagens, plantas de 
casas, cidades hipotéticas etc., que existem potencialmente na tela 
do computador; 

•  Modelar fenômenos, planejando e realizando experiências químicas 
e físicas, por meio da simulação de situações, que se modificam em 
função de diferentes variáveis; 

•  Realizar cálculos complexos com rapidez e eficiência, utilizando-se 
planilhas de cálculo; 

• Editar textos de jornais, revistas, livros, utilizando recursos 
sofisticados de construção, diagramação e editoração eletrônica. 
(BRASIL, 1998, p. 147) 
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É instrumento de mediação, pois possibilita o estabelecimento de novas 

formas de atividade mentais e novas relações para a construção do 

conhecimento. Como por exemplo: 

• Possibilita a problematização de situações por meio de programas 
que permitem observar regularidades, criar soluções, estabelecer 
relações, pensar a partir de hipóteses, entre outras funções; 

• Favorece a aprendizagem cooperativa, pois permite a interação e a 
colaboração entre alunos (da classe, de outras escolas ou com 
outras pessoas) no processo de construção de conhecimentos, em 
virtude da possibilidade de compartilhar dados pesquisados, 
hipóteses conceituais, explicações formuladas, textos produzidos, 
publicação de jornais, livros, revistas produzidos pelos alunos, 
utilizando um mesmo programa ou via rede (BBS, Internet ou correio 
eletrônico); 

• Favorece aprendizagem ativa controlada pelo próprio aluno, já que 
permite representar idéias, comparar resultados, refletir sobre sua 
ação e tomar decisões, depurando o processo de construção de 
conhecimentos; 

• Desenvolve processos metacognitivos, na medida em que o 
instrumento permite pensar sobre os conteúdos representados e as 
suas formas de representação, levando o aluno à “pensar sobre o 
pensar"; 

• Motiva os alunos a utilizarem procedimentos de pesquisa de dados 
— consulta em várias fontes, seleção, comparação, organização e 
registro de informações — que manualmente requerem muito mais 
tempo e dedicação; e também a socializarem informações e 
conhecimentos, uma vez que as produções dos alunos apresentam-
se de forma legível e com boa aparência (a qualidade da 
apresentação convida à leitura); 

• Oferece recursos rápidos e eficientes para realizar cálculos 
complexos, transformar dados, consultar, armazenar e transcrever 
informações, o que permite dedicar mais tempo a atividades de 
interpretação e elaboração de conclusões; 

• Permite simular reações químicas e físicas, operações matemáticas 
etc. O computador simula situações artificiais que reproduzem as 
características mais relevantes de uma situação, para focalizar nas 
relações causais básicas — diferentes combinações que geram 
conseqüências também diversas. O aluno pode, fazer inúmeras 
tentativas, variando as condições. (BRASIL, 1998a, p.148) 

Os PCN alertam, contudo, que a utilização de recursos tecnológicos como, 

por exemplo, o computador não é condição suficiente para garantir a 

aprendizagem dos conteúdos escolares. Para garantir uma aprendizagem 

significativa é fundamental que o professor considere as experiências prévias dos 

alunos em relação aos recursos tecnológicos que serão utilizados e ao conteúdo 

em questão, também é fundamental criar um ambiente de aprendizagem em que 

os alunos possam ter suas próprias iniciativas, problemas para resolver e 

possibilidades para corrigir erros e propor soluções pessoais. (BRASIL, 1998a)   
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Como os PCN indicam que é no quarto ciclo (7 a  e 8 a  séries) que as 

técnicas convencionais de resolução de equações devem ser desenvolvidas e 

que os alunos percebam as equações como uma ferramenta que facilita a 

resolução de problemas, nossa pesquisa buscará investigar os principais erros na 

resolução de equação dos alunos de 8 as  séries. Também iremos propor uma 

Seqüência de Atividades com o objetivo de minimizar esses erros.  

Para isso utilizaremos o computador como uma ferramenta que favoreça 

uma aprendizagem mais ativa e controlada pelo aluno, pois acreditamos que 

dessa forma o aluno terá maior facilidade em representar idéias, refletir sobre 

suas ações, suas hipóteses, tomadas de decisões, etc. 

Sendo assim, consideramos relevante e pertinente este nosso trabalho que 

visa contribuir com as pesquisas que tratam da aprendizagem de Álgebra, 

especialmente em equações algébricas de 1 o  grau e seus respectivos 

procedimentos de resolução, além de propor a utilização do software Aplusix, 

como uma ferramenta auxiliar.  
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CAPÍTULO III 

 

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO E O SOFTWARE APLUSIX 

 

A tecnologia mais especificamente o computador, de acordo com Valente 

(1997), pode ser introduzido na educação de duas formas diferentes: para ajudar 

o professor nas suas tarefas tradicionais, ou seja, transmitir informações2 para o 

aluno, administrar e avaliar as atividades que o aluno realiza; ou ajudar nas 

mudanças do sistema atual de ensino, em que o aluno usa o computador para 

construir conhecimento e, portanto, ser um recurso com o qual o aluno possa 

criar, pensar e manipular as informações. 

Em nossa experiência como educador temos visto que na maioria das 

vezes o computador é usado na educação apenas para ajudar o professor em 

suas tarefas tradicionais. Alguns problemas como a quantidade de computadores 

para todos os alunos de uma determinada sala de aula, a falta de conhecimento 

em informática, tanto do professor quanto do aluno, a não disponibilidade às 

mudanças por parte dos professores ou dirigentes de escolas são alguns fatores 

que dificultam muito o uso do computador no atual sistema de ensino como 

destaca Valente: 

O uso inteligente do computador na educação é justamente aquele que 
tenta provocar mudanças na abordagem pedagógica vigente ao invés de 
colaborar com o professor para tornar mais eficiente o processo de 
transmissão de conhecimento. (Valente, 1997, p. 20) 
 

 

3.1 Duas Visões da Informática em Educação 

Segundo Valente (1993a), a introdução de uma nova tecnologia na 

educação, no caso o computador, provoca, naturalmente, uma das três posições: 

ceticismo, indiferença ou otimismo. O autor analisa as duas visões de maior 

                                                 

                                                                                                                                             37 

2 Tal transmissão pode acontecer de forma crítica, com pesquisa por parte do aluno, com 
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conhecimento será transmitido. (Taille, 1999, p. 13) 

   



  

contradição entre si, o ceticismo e o otimismo, pois elas permitem assumir uma 

posição mais crítica com relação ao uso do computador na educação. 

 

3.1.1 A Visão Cética 

De acordo com Valente (1993a), as mais importantes visões céticas são: 

• A falta de recursos materiais é bastante evidente no sistema 

educacional. Entretanto, melhorar apenas os aspectos físicos da escola 

não garante uma melhora no aspecto educacional, como já foi 

constatado em estudos realizados pela Câmara do Comércio Brasil - 

Estado Unidos (1993). Melhorias nos aspectos físicos devem ser 

acompanhadas de mudanças pedagógicas. 

• A desumanização que essa máquina pode provocar na educação. Esses 

argumentos têm diversos vertentes e uma delas é a possibilidade do 

professor ser substituído pelo computador. Com isso se eliminaria o 

contato do aluno com o professor e, portanto, o lado humano da 

educação. 

• A criança terá contato com uma máquina racional, fria, e, portanto, 

desumana, formando um indivíduo desumano e robótico. Porém, o que 

acontece hoje com o computador pode acontecer com os vídeos, jogos, 

televisão, música, etc. Nesse caso, o problema em si não está no 

artefato, mas no estilo de vida e na personalidade do usuário desse 

artefato. 

• Dificuldades de adaptação da administração escolar, dos professores e 

dos pais a uma abordagem educacional que eles mesmos não 

vivenciaram. Esse certamente é um dos maiores desafios para 

introdução do computador na educação. Isso implica numa mudança de 

postura dos membros do sistema educacional e essas mudanças na 

maioria das vezes são causadoras de fobias, incertezas e, portanto, de 

rejeição do desconhecido. 
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3.1.2 A Visão Otimista 

De acordo com Valente (1993a), os otimistas no uso do computador na 

educação apresentam argumentos que nem sempre são convincentes, gerados 

muitas vezes por razões pouco fundamentadas. Os argumentos mais comuns 

são: 

• Modismo: outros países (estados ou cidades), ou outras escolas 

dispõem do computador na educação, portanto, nós também devemos 

adotar essa solução. As experiências existentes devem ser utilizadas, 

porém com muito senso crítico e não devem ser meramente copiadas. 

• O computador como integrante de nossas vidas. Então a escola deve 

nos preparar para lidarmos com essa tecnologia. Esse argumento tem 

provocado a introdução do computador como uma disciplina curricular 

nas escolas. Esse argumento é falacioso, pois o computador na 

educação tem como principal finalidade de se tornar um meio de 

aprendizagem e não um fim em si mesmo. 

• O computador é um meio didático. O computador pode ser utilizado para 

demonstrar fenômenos ou um conceito antes dos fenômenos e conceitos 

ser ensinado ao aluno, pois ele possui certas características, como por 

exemplo, capacidade de animação e simulação que contribui no 

desenvolvimento de um determinado tema didático. No entanto isso 

pode ser caracterizado como uma subutilização do computador se 

pensar nos recursos que ele oferece como ferramenta de aprendizagem. 

• Motivar e despertar a curiosidade do aluno. Esse argumento revela o 

descompasso pedagógico em que está a escola atualmente. A escola 

deveria ser interessante não pelo fato de possuir um artefato a mais, 

mas, pelo que acontece na escola em termos de aprendizagem e 

desenvolvimento intelectual, afetivo, cultural e social. 

• Desenvolver o raciocínio ou possibilitar situações de resolução de 

problemas. Esse é o argumento mais importante de se usar o 

computador na educação. No entanto, as dificuldades são grandes na 
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implementação dessa idéia, pois esbarra freqüentemente em problemas 

como, por exemplo: falta de recursos materiais, professor não qualificado 

para tal, software que não propicia o desenvolvimento do pensamento do 

aluno, etc. 

Diante dessas duas visões entendemos que o computador não deve ser 

usado na educação nem como modismo e nem como uma inovação tecnológica, 

mas sim como uma ferramenta que contribua no processo de construção do 

conhecimento. 

 O computador usado como uma ferramenta, segundo Valente (1993b), 

não é um instrumento que ensina o aprendiz, mas é a ferramenta com a qual o 

aluno desenvolve algo e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar 

executando uma tarefa por intermédio do computador. Nesse processo a 

interação aluno-professor precisa ser mediada por um profissional que tenha 

conhecimento do significado do processo de aprendizagem através da construção 

do conhecimento, que entenda profundamente sobre o conteúdo que está sendo 

trabalhado pelo aluno e compreenda os potenciais do computador. 

A seguir, descrevemos algumas qualidades que um software educacional 

deve possuir como ferramenta que contribua no processo de construção do 

conhecimento.  

 

3.2 Software de Álgebra 

Segundo Flanders (1995), os softwares a serem usados no ensino da 

álgebra devem ser planejados especialmente para esse propósito. Ele destaca 

cinco padrões básicos, que são: 

1) Para utilizar o software, não deve ser necessário nenhum conhecimento 

sobre o uso do computador, além do que é essencial: inserir um 

disquete, ligar a máquina e digitar algumas letras. 

2) O software deve ser verdadeiramente interativo, com ênfase no ativo. 

Não deve apresentar pronta, nem esmiuçar as demonstrações. O 
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usuário deve ser solicitado a fornecer os dados de entrada para produzir 

alguns dados de saída, o que obriga a pensar todo o tempo sobre o que 

está fazendo e ser correspondido e gratificado pelo resultado de seus 

dados de entrada. O usuário deve sempre se sentir parte do processo. 

3) O software para o ensino deve ser consistente. Os erros dos dados de 

entrada devem ser meramente anotados, com pedido de re-introdução 

de outros, e não ser punido com a interrupção do programa ou alguma 

outra ação que acarrete perda de tempo. 

4) A sintaxe para a entrada deve ser a mais próxima possível daquela que 

se usa para escrever matemática. Por exemplo, deve-se poder digitar: 

0,5(2x + 1).(3x + 4) em vez de 0,5*(2*x+1)*(3*x+4) 

5) A entrada de números reais deve admitir expressões que têm valores 

reais (o mesmo para racionais ou para inteiros), ficando os cálculos por 

conta do computador. 

Com base nos estudos que fizemos na disciplina, Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) do curso de Mestrado concordamos que os 

padrões destacados por Flanders (1995) para os softwares de ensino e 

aprendizagem atendem nossos objetivos educacionais na área de Álgebra.  

Destacamos o software Aplusix, um software de origem francesa que tem 

como objetivo explorar o ensino e a aprendizagem da Álgebra.  

A nosso ver esse software tem os padrões destacados acima, pois ele é de 

fácil manuseio, necessitando apenas de conhecimentos básicos de informática, 

como, por exemplo, ligar o computador, acessar um programa e digitar algumas 

letras, proporciona interação com o aluno não fornecendo respostas prontas, mas 

leva o aluno a argumentar sobre suas decisões. A sintaxe usada pelo software 

tem os mesmos padrões comumente usados na matemática e aceita a entrada de 

números reais, racionais ou inteiros.   
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3.3 O Software Aplusix 

Aplusix Standard é um software de ajuda à aprendizagem da álgebra 

destinada principalmente a alunos do Ensino Fundamental (a partir da 5 a  série) e 

Médio, porém certos exercícios de cálculo podem ser abordados desde a 4 a  série 

do Ensino Fundamental. As séries são indicadas de modo aproximado, pois esses 

estudos não começam no mesmo momento em todos os países. 

O objetivo do Aplusix é ajudar a resolver exercícios e problemas. O aluno 

efetua cálculos de sua escolha, com as etapas de sua escolha, como faz no 

papel. Aplusix vai indicar se os cálculos estão corretos ou não e se o exercício 

está resolvido ou não, desde que o professor configure o programa para tal, pois 

o software tem várias opções de configurações. Ele fornece também a solução do 

exercício e a pontuação obtida pelo aluno na resolução do mesmo. 

Quando o exercício é de um dos tipos: calcular (para o cálculo numérico), 

desenvolver, fatorar ou resolver (equações, inequações e sistemas de equações), 

Aplusix verifica se o exercício foi corretamente resolvido de acordo com o 

enunciado. 

Os problemas são compostos de seções nas quais as informações são 

dadas e as questões são propostas. As respostas são expressões que são 

comparadas àquelas fornecidas por quem elaborou o problema. Algumas seções 

de um problema podem ser exercícios. Assim, um problema pode ter um texto em 

linguagem natural em que o aluno deve mudar para a linguagem algébrica e em 

seguida resolvê-lo. 

Aplusix não ensina diretamente regras e métodos. Ele ajuda a aplicá-los 

corretamente fornecendo informações adequadas e acompanhando todas as 

etapas de resolução da atividade. Por exemplo, na resolução de uma equação ele 

pode mostrar a equivalência ou não entre as etapas fazendo com que o aluno 

reflita em todo o momento sobre suas ações. 

Aplusix Standard é um software elaborado para utilização em 

estabelecimentos escolares que funcionam em rede e têm um servidor. Porém, 

                                                                                                                                             42 
   



  

pode também ser utilizado em computadores autônomos, tanto em escolas 

quanto em casa. 

Aplusix Standard tem três aplicativos: 

• O ambiente do aluno, Aplusix.Exe, que permite que o professor acesse 

as atividades anteriores dos alunos; 

•  Um editor de exercícios, EditorExercícios.exe, que permite que os 

professores criem arquivos de exercícios ou de problemas de 

modelagem. Ele tem seu próprio manual de utilização. No editor de 

exercício o professor pode elaborar questões que ficam armazenadas 

em um banco de dados e posteriormente podem ser resolvidas pelos 

alunos na ordem e quantidade desejadas pelo professor; 

• Um software de administração, Administração.exe, que permite que os 

professores gerenciem as classes em um servidor. Ele também tem um 

manual de utilização. 

Atualmente o software é encontrado nos idiomas francês, português, inglês 

e espanhol. Em português temos uma versão de demonstração disponível na 

internet no site: http://aplusix.imag.fr. 

Gonçalves (2007) realizou uma pesquisa sobre os números inteiros com 

alunos de 6 a  série do ensino fundamental usando o software Aplusix, elaborou 

inicialmente um guia prático para usuário do software visando apresentar mais 

detalhes, bem como outras informações não constantes no próprio manual do 

software Aplusix quanto à instalação, edição e administração. Esse guia é 

importante para conhecer detalhadamente o software e encontra-se no apêndice 

do seu trabalho. 

 

3.4 O Aplusix como um meio para a Aprendizagem 

O relatório do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de 

São Paulo (SARESP) do ano de 2005 apresenta pequenos avanços na 
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aprendizagem da Matemática em relação a relatórios de anos anteriores a 2005. 

Apesar de alguns avanços o relatório mostra que existem várias dificuldades dos 

alunos na aprendizagem da Matemática em particular de Álgebra. O relatório do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) do ano de 2005 

mostra índices inferiores de desempenho dos alunos na aprendizagem da 

Matemática em comparação com anos anteriores. 

Do ponto de vista epistemológico, Kieran (1995) estudou as dificuldades 

dos alunos em álgebra evidenciando uma ruptura entre o raciocínio em aritmética 

e álgebra. A álgebra é vista muitas vezes como "aritmética generalizada". Na 

aritmética um símbolo de adição, por exemplo, entre dois números sempre indica 

que as duas parcelas devem ser somadas, mas seu significado em álgebra nem 

sempre é esse. Na equação 2x + 5 = 13, o símbolo de adição dessa equação diz 

que se deve subtrair 5 de 13, ou seja, o símbolo operatório em álgebra de uma 

equação não indica necessariamente as operações a serem efetuadas, tais como 

acontece em aritmética. Assim, a principal diferença entre a aritmética e a álgebra 

é essa distinção entre as operações utilizadas no processo de resolver equações 

e as operações indicadas nessas equações.   

Para superar essas dificuldades, várias pesquisas propõem situações de 
aprendizagem de álgebra. Certas situações fazem uso de instrumentos 
diferentes do papel e lápis, como por exemplo, a calculadoras gráficas 
para dar sentidos à noção de variável.  (Sutherland e Rojeno, 1993, apud 
Bittar e Chaachoua, 2004, p. 1 - 2). 
 

Numa perspectiva construtivista, a aprendizagem ocorre pela adaptação do 

indivíduo ao meio. Um ambiente informatizado pode ser considerado como um 

meio para a aprendizagem, ou seja, depende dos tipos de ações e retroações que 

ele oferece para a resolução de problemas. 

A construção do conhecimento é o resultado da interação do sujeito com 
o meio, que deve ser organizado pelo professor a partir de escolhas 
judiciosas de problemas, dos tipos de ações possíveis do aluno sobre 
esse meio, e os tipos de retroações que o meio oferece. (Bittar e 
Chaachoua, 2004, p. 2). 
 

Um ambiente informatizado também pode ser considerado como um 

ambiente de experimentações: 
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Como em toda situação, as retroações do meio podem ser solicitadas 
pelo sujeito que decide se dedicar a certas ações cuja, sansão pelo meio 
fornecerá elementos de informação sobre sua produção. Trata-se, de 
certo modo, de uma experimentação dentro do modelo fornecido pelo 
ambiente informatizado. (Laborde C. e Capponi B., 1994, apud Bittar e 
Chaachoua, 2004, p. 2). 
 

Segundo Bittar e Chaachoua 2004, Aplusix é um micromundo3 de Álgebra, 

destinado à realização de cálculos algébricos. Possui para isso um editor 

avançado de expressões algébricas e de resolução. A sintaxe é bastante simples, 

sendo de fácil familiarização tanto para o aluno como para o professor. Os 

exercícios resolvidos pelos alunos são gravados automaticamente pelo programa 

ficando à disposição para futuras correções do aluno ou análise do professor.  

De acordo com Bittar e Chaachoua (2004) a ação e retroação que Aplusix 

oferece ao usuário permitem considerá-lo como um instrumento que pode, 

efetivamente, constituir em um meio pertinente para a aprendizagem de Álgebra. 

As ações são constituídas pelas edições de expressões algébricas e aos cálculos 

automáticos disponíveis. Para as retroações próprias do programa distinguimos 

três categorias: 

• Equivalência ou não das expressões de duas etapas consecutivas; 

• Indicadores sobre o estado da expressão corrente (grau de 

desenvolvimento, fatoração,...); 

• Mensagem de texto (editada pelo software e que podem ser relativas às 

resoluções finais, à boa formação das expressões,...). 

De acordo com os objetivos da aprendizagem, o professor pode 

personalizar as ações e retroações de maneira a ter uma seqüência didática 

constituída por uma lista de exercícios em que cada uma deles tenha diferentes 

opções. 
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Bittar e Chaachoua (2004) descrevem quatro modos diferentes de trabalho 

com o software: 

• Micromundo: nesse modo o software funciona como uma folha em 

branco, na qual o aluno vai resolver o exercício que quiser. Por exemplo, 

copiar um exercício do livro e resolver com a ajuda do programa. A 

grande vantagem é que o aluno terá retorno imediato sobre seu trabalho, 

pois o programa através da verificação automática acompanha a 

resolução dos exercícios passo a passo. 

• Exercícios: nesse modo o aluno resolve uma lista de exercícios 

preparada pelo professor ou fornecida pelo banco de dados do 

programa. Nesse caso o professor decide sobre os tipos de retroações 

que deseja tornar disponíveis para o aluno. 

• Lista de exercícios: esse modo é aquele em que o professor elabora 

exercícios propostos para o aluno, que não estão no banco de dados do 

software. Em nosso trabalho tanto o pré-teste como o pós-teste que 

serão detalhados no Capítulo VI, foram elaborados utilizando a 

ferramenta Lista de exercícios. 

• Videocassete: permite visualizar todas as ações realizadas com o 

mouse ou tecladas, durante a resolução do exercício. O programa grava 

todas as ações realizadas pelo aluno durante a resolução do exercício 

ficando disponível para ser analisada pelo professor. É importante 

ressaltar que toda ação realizada pelo aluno, inclusive aquelas que ele 

apagou e quanto tempo gastou para resolver um exercício, ficam 

registradas pelo programa. Essa é uma vantagem em relação ao papel e 

lápis, pois permite um estudo mais detalhado sobre o estado de 

conhecimento do aluno. Mesmo no caso de pedir ao aluno para usar 

caneta na resolução do exercício, evitando perder o que eventualmente 

ele poderia apagar, ele se policiará sobre sua escrita, pois tudo o que 

escreve será visto por outra pessoa (professor). Se o exercício for 

resolvido usando o Aplusix o aluno trabalha mais à vontade, pois quando 
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ele muda de idéia, apaga o que estava fazendo e deixa na tela somente 

o que deseja. 

Aplusix oferece vários tipos de personalizações que podem ser definidas 

pelo professor ao elaborar suas atividade, de acordo com o tipo de trabalho a ser 

realizado e os objetivos de aprendizagem. 

Essas personalizações, exploradas convenientemente, constituem, 
assim, elementos chave na elaboração de situações didáticas que 
favoreçam a aprendizagem da álgebra. (Bittar e Chaachoua, 2004, p. 5) 
 

De acordo com Bittar e Chaachoua (2004), um tipo de personalização 

fundamental tanto para o trabalho do aluno, como para estudo das suas 

dificuldades é o tipo de verificação automática a ser disponibilizada. Aplusix 

permite, ao elaborar uma lista de exercícios, que se opte por um dos três casos 

seguintes de verificação: 

• Sem verificação – com esse tipo de personalização, o trabalho é 

realizado sem nenhuma indicação de validação de suas afirmações, ou 

seja, seria como se o aluno estivesse resolvendo o exercício no 

ambiente papel e lápis4. Esse tipo é importante quando se deseja 

estudar dificuldades do aluno ou suas concepções sobre um 

determinado assunto, podendo ser elaborado um teste para o aluno no 

qual ele não tenha nenhuma retroação que lhe indique se o que fez está 

certo ou não. 

• Verificação a pedido – Nesse modo de personalização o professor 

configura o software para mostrar a equivalência ao aluno um número 

limitado de vezes, por exemplo, duas ou quatro.  Cabe ao aluno pedir ao 

programa que verifique se seu trabalho está correto ou não, o que pode 

ser feito durante a resolução do exercício ou somente no final do mesmo. 

Dessa forma exigirá do aluno uma estratégia de resolução, pois ele tem 

um número fixo de verificações. No quadro a seguir o aluno pede a 

verificação entre as etapas apenas quando termina o exercício: 
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Quadro 1: Modo de verificação a pedido 

As marcas com um X em cima do símbolo c  (equivalência) mostram a não 

equivalência entre duas etapas consecutivas. O professor pode usar esse modo 

de verificação com seus alunos, estimulando-os a desenvolverem autonomia, pois 

eles podem buscar ajuda do programa após fazerem reflexões sobre o seu 

trabalho. Também o professor pode limitar o uso da verificação um número fixo de 

vezes, o que obriga o aluno a estabelecer uma estratégia para resolver sua 

atividade desenvolvendo assim a criatividade e autonomia no aprendiz. 

• Verificação permanente – Nesse modo, o sistema indica, a cada ação 

realizada pelo aluno, se há ou não equivalência entre duas etapas 

consecutivas, mas não será mostrado para o aluno o que está errado, 

mas sim que as etapas não são equivalentes, ou seja, algo está errado. 

Nesse modo o programa ajuda o aluno a superar dificuldades, pois ele é 

alertado em cada passagem errada, obrigando-o a fazer as devidas 

correções. Nesse caso o resultado final do aluno sempre estará correto, 

mas o professor pode analisar as dificuldades que o aluno teve para 

produzir sua resposta final fazendo uso do videocassete. Como exemplo, 

vamos analisar o quadro seguir: 
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Figura 1 Figura 2 

Quadro 2: Resolução de um exercício usando o modo de verificação permanente 

Podemos observar que na figura 1 do quadro 2 o aluno se enganou ao 

fazer a multiplicação de 6 por 5. Ao notar a não equivalência, conferiu a etapa 

corrigindo o erro e prosseguiu com o exercício até seu resultado final, como 

podemos ver na figura 2. 

Além desses modos de verificação, o software, ao final de um exercício, 

fornece algumas mensagens de texto indicando se a resposta está correta, se 

falta simplificar a expressão, reduzir termos semelhantes, se não há equivalência 

entre as etapas, etc. 

Considerando fundamental a retroação, Bittar e Chaachoua (2004) 

argumentam que essa retroação é fornecida pelo Aplusix possibilitando a 

verificação por parte do aluno da equivalência entre as expressões algébricas de 

duas etapas consecutivas. Essa equivalência apóia-se na semântica matemática 

das expressões algébricas, ou seja, duas equações algébricas são equivalentes 

se elas têm o mesmo conjunto solução.  

Dessa forma, Aplusix considera equivalente ou não duas etapas 

consecutivas analisando apenas o conjunto solução de cada etapa. Aplusix não 
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faz uma análise da operação realizada em cada etapa, podendo dessa forma 

apresenta falhas, como é mostrado no quadro a seguir: 

Quadro 3: Falha apresentada pelo Aplusix 

Podemos perceber para esse exemplo particular que apesar da operação 

errada o software considerou equivalente as etapas, pois apresentavam o mesmo 

conjunto solução. Essa é uma falha a ser considerada pelo professor quando se 

trabalha resolução de equações de 1 o  grau utilizando Aplusix. 

 

3.5 Relato de Professores que usaram o Aplusix 

Professores franceses que desenvolveram atividades de álgebra usando o 

Aplusix (http://aplusix.imag.fr/dir~pt/index.html acesso 15/12/2005) relatam que o 

software tem como objetivo melhorar o desempenho de alunos em álgebra, 

melhora a manipulação de expressões algébricas, permitir ao aluno trabalhar no 

seu ritmo, participar até o final da aula sem perder o interesse e, também, tornar o 

trabalho do aluno mais autônomo.  

O Aplusix têm uso bastante variado podendo ser usado no ensino 

fundamental no médio e no superior e, ainda, com alunos doentes em hospitais 

ou em casa. Em seus relatos vários professores franceses destacam as seguintes 

atividades algébricas que podem ser desenvolvidas pelo software: 
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• Resolução de equação e inequação; 

• Auxiliar na resolução de problemas; 

• Fatoração e simplificação de expressão algébrica; 

• Resolução de sistemas de equações e inequações. 

Segundo os professores franceses, o Aplusix é fácil de ser usado, a 

familiarização é bastante natural sem precisar de muita ajuda do professor. O 

Aplusix ajuda o aluno em vários níveis, com destaque para: 

• Bloqueando ou mostrando o desenvolvimento quando não equivalente, 

ou seja, o aluno verifica o seu acerto ou erro passa a passo; 

• Mostra onde o aluno se enganou; 

• Tem uma sintaxe rigorosa nas diferentes formas de cálculo; 

• Permite ser adaptado à classe e aos objetivos de cada atividade. 

Também de acordo com os professores franceses, com o uso do Aplusix o 

papel do professor passa a ter as seguintes características: 

• Não é o único referencial, mas suas opiniões são importantes; 

• Presença do professor mais como ajuda individual do que como 

verificador de trabalho incorreto; 

• Pode circular mais facilmente entre os alunos ajudando pontualmente e 

dando conselhos. 

A partir da nossa experiência com o software concordamos com os 

depoimentos dos professores franceses e acreditamos que o Aplusix traga 

contribuição para o ensino e a aprendizagem de Álgebra, em particular de 

equações algébricas de 1 o  grau. 

 No que diz respeito ao ensino, o software através da ferramenta 

videocassete pode facilitar o trabalho de investigação do professor quanto à 
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identificação e tomada de decisões com relação às principais dificuldades dos 

alunos.  

Com respeito à aprendizagem, o software pode proporcionar ao aprendiz 

maior reflexão e liberdade, pois, constantemente o aluno terá de realizar ações e 

retroações identificando e corrigindo possíveis erros e conseqüentemente um 

meio pertinente para a aprendizagem de Álgebra. 

Diante desses relatos decidimos desenvolver nossa pesquisa utilizando 

como ferramenta o software Aplusix, um dos poucos destinados ao ensino e 

aprendizagem de Álgebra. Além disso, ao pesquisarmos este nosso tema 

encontramos uma quantidade significativa de pesquisa que abordam as equações 

algébricas de 1 o  grau, mas usando ferramenta computacional os trabalhos são 

bastante escassos. 
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CAPÍTULO IV 

 

                               PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, abordamos o tipo de pesquisa escolhida para o nosso 

trabalho, as etapas de desenvolvimento, em que contexto ocorreu, os 

procedimentos e instrumentos para a coleta de dados, bem como a análise dos 

mesmos. 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

Pádua (2004) faz algumas considerações em relação à frase "Pesquisar: 

Qual o significado?" E nos indica, 

Tomada num sentido amplo, pesquisar é toda atividade voltada para a 
solução de problemas; como atividade de busca, indagações 
investigações, inquirição da realidade, é a atividade que vai nos permitir, 
no âmbito da ciência, elaborar um conhecimento, ou um conjunto de 
conhecimentos, que nos auxilie na compreensão desta realidade e nos 
oriente em nossas ações. (p. 31) 
 

Desta forma, consideramos nosso trabalho uma pesquisa diagnóstica de 

predominância qualitativa, pois além de trabalharmos com um número reduzido 

de alunos buscamos não apenas quantificar resultados, mas em especial 

compreender como os alunos elaboram e/ou constroem seus conhecimentos. 

Como nos indica Gouveia (1984), 

Há problemas de investigação que exigem informações referentes a um 
grande número de sujeitos e que, conseqüentemente, não comportam 
outro recurso senão o da abordagem quantitativa. Em outros casos, 
como por exemplo, quando se quer apreender a dinâmica de um 
processo, a abordagem qualitativa é a indicada. Existem ainda situações 
em que a combinação das duas abordagens não só é cabível como, 
sobretudo, desejável. (Gouveia apud Pádua, 2004, p. 36) 
 

Além de qualitativa nossa pesquisa é também experimental, pois 

trabalhamos com os alunos em atividades sobre resolução de equações 
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algébricas em um laboratório de informática analisando os resultados obtidos. De 

acordo com Köche (2003), 

Na pesquisa experimental (em que medida x afeta y ? Ou em que 
medida x1, x2, x3,..., xn

 afetam y ?) o investigador analisa o problema, 
constrói suas hipóteses e trabalha manipulando os possíveis fatores, as 
variáveis, que se referem ao fenômeno observado, para avaliar como se 
dão suas relações preditas pelas hipóteses. (p. 122) 
 

Definido nosso tipo de pesquisa, vamos a seguir descrever o contexto em 

que foi desenvolvida e as etapas realizadas. 

 

4.2 Contexto da pesquisa   

Nossa pesquisa foi realizada em uma Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e de Médio do interior do Estado de São Paulo na qual sou 

professor há sete anos, sempre trabalhando com 8 as  séries do Ensino 

Fundamental e 1 a  e 2 a  séries do Ensino Médio. 

A Escola é caracterizada por atender alunos das classes média e média 

baixa, com uma boa estrutura física, dispondo de laboratório de ciências e 

biologia, de sala de videocassete e informática, quadras de esportes, etc. A sala 

de informática atualmente tem dez computadores, todos em bom estado de 

funcionamento e está disponível nos horários normais de aula e também nos 

finais de semana, para o programa Escola da Família5. 

No ano de 2006, trabalhamos com duas 8 sa  séries no período da tarde, 

com aproximadamente 35 alunos cada uma, e também com a 1 a  e 2 a  séries do 

Ensino Médio, com uma média de 40 alunos por sala. 

Os alunos das 8 as

                                                

 séries têm em média 14 anos de idade e estudam nesta 

escola há aproximadamente 3 anos. Eles têm em seu currículo escolar a 

quantidade de seis aulas semanais de matemática em todas as séries do Ensino 

Fundamental. 
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 No início de 2006, percebemos as dificuldades em álgebra por parte dos 

alunos das 8 as  séries, em especial na resolução de equações de 1 o  grau, 

assunto importante para a referida série. Comumente nessa série, trabalhamos 

com resolução de equações de 2 o  grau, sistemas de equações, tópicos de 

geometria, entre outros que necessitam de uma compreensão conceitual de 

processos de resolução de equações para que possam ser desenvolvidos.  

Considerando as dificuldades dos alunos das 8 as  séries e levando em 

conta a motivação pessoal bem como as orientações dos professores do grupo 

GPEA (Grupo Pesquisa em Educação Algébrica da PUC-SP), decidimos elaborar 

uma seqüência de atividades para trabalhar resolução de equações algébricas de 

1 o  grau usando o software Aplusix. 

Fizemos um pedido formal encaminhado à direção da escola e obtivemos 

permissão para usar a sala de informática aos sábados das 12 às 13 horas e 30 

minutos, horários este em que a sala se encontra disponível. 

Com a ajuda de um professor de informática, instalamos o software Aplusix 

nos dez computadores e fizemos alguns testes de funcionamento. 

 

4.3 Etapas do desenvolvimento da pesquisa 

Numa das aulas regulares no início do ano de 2006 fizemos um convite a 

todos os alunos, perguntando: Quem gostaria de trabalhar com resolução de 

equações usando o computador fora do horário de aula, aos sábados no horário 

das 12 às 13 horas e 30 minutos? 

Oito alunos aceitaram o convite e nossa primeira aula foi marcada para o 

dia 25 de março de 2006. 

Iniciamos nossa pesquisa realizando 7 encontros semanais, todos usando 

exclusivamente o Aplusix e distribuídos nas quatro seguintes Etapas: 
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• Etapa 1: uma aula de familiarização com o software; 

• Etapa 2: uma aula para realizar um pré-teste visando identificar as 

dificuldades e os erros dos alunos na resolução de equações algébricas 

de 1 o  grau; 

• Etapa 3: quatro aulas de resolução de equações algébrica de 1 o  grau 

com o objetivo de proporcionar ao aluno indagações em suas ações; 

• Etapa 4: uma aula intitulada de pós-teste para verificar os avanços dos 

alunos. 

 Os encontros foram realizados com os oito alunos das 8 as  séries do 

Ensino Fundamental e fora do horário normal de aulas tendo em vista que: 

• A sala de informática dispunha apenas de dez computadores; 

• Os alunos deveriam trabalhar individualmente, pois dessa forma teriam 

mais liberdade em resolver os exercícios propostos sem interferências 

dos colegas; 

• Acreditamos que com uma turma de oito alunos temos dados 

necessários para nossa pesquisa; 

• O professor pode acompanhar individualmente o aluno e dar mais 

atenção àqueles com maiores dificuldades.  

 

4.4 Procedimentos e coleta de dados 

Os alunos trabalharam individualmente em todos os 7 encontros, usando 

exclusivamente o software. Somente na primeira aula de familiarização 

procuramos acompanhar os alunos dando explicações necessárias com relação 

ao Aplusix e ao funcionamento do computador, pois alguns deles tinham diversas 

dúvidas, por exemplo, em como acessar um determinado programa, identificar um 

ícone, etc. 
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Nas aulas do pré-teste e do pós-teste não fizemos nenhuma intervenção 

nos procedimentos de resolução dos alunos, mesmos quando éramos solicitados, 

pois queríamos que as resoluções fossem as mais independentes possíveis. 

A coleta de dados foi realizada sem grande dificuldade uma vez que o 

software arquiva todas as resoluções de exercícios do aluno, até mesmo aquelas 

que por ventura ele apagou ou fez correções. Assim, ao final de cada aula, 

coletamos as resoluções de todos os alunos, arquivando-as em um disquete para 

posteriormente analisá-las. 

 

4.5 Análise dos dados 

A análise dos dados fundamenta-se no artigo de Cortés e Kavafian (1999), 

no qual os autores por meio de uma pesquisa empírica com alunos de ensino 

fundamental da França categorizam os erros na resolução de equações 

algébricas. 

As nossas análises ocorreram em dois momentos.  

No primeiro momento analisamos as resoluções do pré-teste, quantificando 

e classificando os erros, para então construirmos uma seqüência de atividade 

prevista para os quatro encontros da Etapa 3. 

No segundo momento, foram analisadas as equações resolvidas no        

pós-teste, Etapa 4, quantificando e classificando os erros, bem como verificando 

os possíveis avanços na aprendizagem pela comparação com o pré-teste.  

Essas análises foram feitas com o auxílio da ferramenta videocassete do 

Aplusix, que arquiva todos os passos de resolução do exercício do aluno, 

inclusive as que ele possa ter apagado ou feito correções. 

No Capítulo V descrevemos, em detalhes, a categorização dos erros 

conforme o artigo de Cortés e Kavafian (1999). No Capítulo VI detalhamos e 

analisamos as atividades resolvidas pelos alunos nos 7 encontros.   
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CAPÍTULO V 

 

                                          REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com o intuito de investigar quais são os principais erros cometidos pelos 

alunos na resolução de equações algébricas de 1 o  grau, buscamos 

embasamento teórico para identificar esses erros no trabalho de Cortés e 

Kavafian (1999).  

A seguir, discorremos sobre as idéias principais desse trabalho. 

 

5.1 Categorização de erros na resolução de equação algébrica 

Cortés e Kavafian (1999), no trabalho intitulado, Les principes qui guident la 

pensée dans la résolution des équations (Os princípios que orientam o 

pensamento na resolução de equações), apresentam uma classificação de erros 

na resolução de equações. Os autores constatam ainda, que existe uma 

persistência desses erros no trabalho com a Álgebra, mais especificamente na 

resolução de equações algébricas. 

O referido estudo elenca, por meio de uma pesquisa empírica, os erros 

cometidos por 32 alunos, sendo 16 da 4ème e 16 da 5ème na França 

(correspondente às 7 a  e 6 a  séries do ensino fundamental do Brasil), no processo 

de resolução de equações.  Esses erros são classificados em cinco categorias 

construídas com base na utilização incorreta de determinadas propriedades 

matemáticas. 

Os autores nortearam-se pelo quadro teórico de Invariantes Operacionais, 

de Gèrard Vergnaud, para a elaboração, aplicação e análise da pesquisa. Foram 

propostas aos alunos cinco tipos de tarefas, as quais, de acordo com os autores, 

são as origens dos erros na aprendizagem da Álgebra: 
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1. Tarefa envolvendo transformações algébricas com números/coeficientes 

 negativos; 

2. Tarefa envolvendo cálculo numérico com números negativos; 

3. Tarefa envolvendo fatoração e redução de termos semelhantes; 
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4. Tarefa envolvendo o tratamento de produto de fatores. Por exemplo: 

 =++−  

5. Tarefa envolvendo a passagem dos termos algébricos, de um membro 

 da igualdade para o outro na equação (na resolução de equação do tipo         

 ax + b = cx + d). (p. 50) 

Para os autores o "erro" no processo de aprendizagem da resolução da 

equação algébrica é bastante natural, principalmente quando existe situação nova 

para o aluno, como por exemplo, uma equação com incógnita nos dois membros 

da igualdade ou equações que envolvem produto de fatores. 

Nessa mesma pesquisa, os autores consideram erros conceituais como 

sendo aqueles provenientes da utilização de propriedades falsas, e também erros 

devido à falta de atenção do aluno na resolução da atividade. 

Os erros são classificados e analisados de acordo com a propriedade 

matemática que foi desrespeitada, independente da forma visual do mesmo. 

Para classificar os erros, foram construídas as seguintes categorias: 

1. Erros relacionados aos conceitos de equação e incógnita; 

2. Erros de transformações algébricas; 

3. Erros decorrentes da aplicação indevida de propriedades ou de "falsa 

regra"; 

4. Erros decorrentes à falta de atenção na escrita de uma nova equação; 

5. Erros envolvendo cálculos numéricos. (p. 51) 

   



  

A seguir, vamos descrever as cinco categorias que Cortés e Kavafian 

(1999) utilizaram para classificar os "erros". 

 

5.1.1 Erros relacionados aos conceitos de equação e incógnita 

Segundo Cortés e Kavafian (1999), o conceito de equação foi explorado 

pelos alunos logo nas primeiras atividades da pesquisa. 

Para uma grande parte dos alunos, a incógnita é vista como um número 

desconhecido. Na pesquisa o conceito de equação é apresentado em problemas 

do "mundo real", em que os alunos escrevem a equação do problema e aprendem 

que o sinal de igual pode ser visto como equivalência entre os dois membros da 

igualdade da equação. Dois tipos de erros verificam-se nessa situação: 

• Quando é dado um problema em linguagem natural, aparecem muitos 

erros na escrita da equação e na identificação da incógnita, erros esses 

muitas vezes conceituais em relação à incógnita ou equação. Esses 

conceitos são fundamentais para a compreensão das transformações 

algébricas. 
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• Outro erro freqüente ocorre quando a incógnita é precedida do sinal 

negativo, pois muitos alunos assumem o sinal como parte integrante da 

incógnita da equação. Assim, por exemplo, na equação  os 

alunos não concluem que −= . 

 

5.1.2 Erros de transformações algébricas 

A aplicação de uma transformação algébrica em uma equação de 1 o  grau 

conduz a uma nova equação, equivalente à primeira, possuindo a mesma solução 

ou conjunto de soluções.  

Na pesquisa realizada, duas transformações, uma aditiva e outra 

multiplicativa, foram propostas aos alunos: 
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12550t5

• Adicionar ou subtrair o mesmo número em ambos os membros da 

igualdade de uma equação. Por exemplo, dada a equação =−

501255050t5 +=+−

, 

somando 50 a ambos os membros da igualdade da equação, obtêm: 

.   

• Multiplicar ou dividir por um mesmo número não nulo, ambos os 

membros da equação, obtendo uma nova equação equivalente. Por 

exemplo, a equação 21x3 = , pode ser transformada em 
33

=
21x3

12550t5 =−

. 

A seguir, descrevemos as análises de Cortés e Kavafian (1999) para essas 

duas transformações, aditivas e multiplicativas. 

 

5.1.2.1 Os erros nas transformações aditivas 

• Transformar somente um dos membros da igualdade da equação. 

Vejamos os seguintes exemplos referentes às transformações nos termos 

numéricos e literais da equação: 

a) Exemplo de transformação no termo numérico: 

125t5
12550t5

=
=+− 50  

b) Exemplo de transformação no termo literal: 

2145z17
21z545z17

21z545z17

=+
+−=+

+=+
5z  

Esse tipo de erro revela uma dificuldade conceitual durante a 

aprendizagem, constituindo uma “falsa regra” no processo de resolução de 

equação. 

 

   



  

• Transformações diferentes em cada membro da igualdade da equação.  

Como exemplos, destacamos os seguintes: 

4444    
 

+−=−
−=

44x226678
44x226678a
,,

,,)
 

 

b) - 37 = 6v + 65 

    - 37 + 65 = 6v + 65 – 65 
 

c) 11x = 14x – 30 

30x14x11 −−=− 14x14x  

Esse tipo de erro reforça a idéia de que, para o aluno, as transformações 

acima é um número subtraído do outro e sempre fornece um resultado positivo. 

• Transformação sem aplicar corretamente a operação inversa quando um 

termo é “transferido” de um membro para o outro da igualdade. 

 Vejamos os exemplos: 

a) transformação do termo numérico negativo: 

150x75595 −= ,  

x75595 ,=+−150  

b) transformação do termo numérico positivo: 

v637
65v637

=+−
+=−

65
 

c) o aluno efetua várias transformações ao passar de uma equação para 

outra: 

125505  =−t

5
125 50−

=  t
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5.1.2.2 Os erros nas transformações multiplicativas 

O número de erros que ocorrem nessas transformações é bem menor que 

nas aditivas e também podem ser conceituais ou por falta de atenção. A seguir, 

destacamos os seguintes tipos de erros: 

• Os alunos dividem somente um termo da equação. Por exemplo: 

x1430x11 =+

x1430x11
=+

11
 

Nesse tipo de situação os alunos cometem um erro conceitual, pois não 

mantêm o princípio da igualdade.  

• Os alunos fazem transformações diferentes em cada membro da 

equação, como nos exemplos a seguir: 

 a) y45
2
3y2

45
y

2
345 =⇒=⇒=      

2
3

2
33

 

Esse erro tem origem na dificuldade dos alunos em operar com frações. 

 b) 
3

x86x3 =⇒=
−

⇒=−     
33

8686x3−  

O sinal negativo conduz a erros conceituais ou por falta de atenção. 

 c) 
9

  
9 −

=−⇒=−=⇒=− y99y9 ou então, y99y9 9999  

Nesse tipo de erro há uma generalização na regra das transformações 

aditivas (mudança do sinal de adição para o sinal de subtração, quando um termo 

da equação “passa” de um lado para outro da igualdade). 
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• O aluno não aplica corretamente a operação inversa quando um termo é 

“transferido” de um membro para outro da igualdade da equação como 

mostram os exemplos a seguir: 

a) 
35−

=⇒−= y35y84 84  

 b) 
245

=⇒= xx7,55245 55,7

12550t5
=−
=−

45       
 

22t540
27

  
=

+

 

Nos dois exemplos o aluno não considera o coeficiente da incógnita como 

o termo do denominador da fração quando é transferido de um membro para 

outro da igualdade devido provavelmente a uma dificuldade conceitual.  

 

5.1.3 Erros decorrentes da aplicação indevida de propriedades ou de "falsa 
regra" 

Nesta categoria a maioria dos erros é devido à falta de conhecimento do 

aluno das prioridades das operações. De acordo com Cortés e Kavafian (1999), 

os principais erros são: 

• Os alunos adicionam o coeficiente da incógnita a um termo 

independente, como ilustram os exemplos: 

  a)  
125t

  b
t40

=)

8834x23
1103422x23
1103422x23

=+
−=+−+

=++

)(
)(
)(

 2222

 

• Na resolução de equações contendo um produto de fatores, alguns 

alunos tratam um dos termos internos dos parênteses, como sendo um 

termo independente. Exemplo: 
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• Para o produto de fatores os alunos empregam as mesmas propriedades 

da adição como, por exemplo: 
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12550t5 =−

11034)242x2(3 =+

12050t
12550t5

=−
−=−− 55  

• Multiplicar somente um dos termos em um dos membros da equação. 

Exemplo: 

+−  

110242x6
110242.3

=++
=++2x  

• Os alunos efetuam transformações multiplicativas errôneas, 

multiplicando ou dividindo por um determinado número somente um 

termo de cada membro. Vejamos os exemplos: 

a) Multiplicar apenas um fator de cada membro da igualdade: 

12.y
2
3.57

12y
2

57

+=

+=

3
2

3
2 

  3

    

b) Dividir apenas um fator de cada membro da igualdade: 

44
  764

−=+
−

764 −=+− zz

100)5,25,33(x30)x63)(4(

zz
       

• A fatoração nem sempre é reconhecida. Os alunos têm dificuldade em 

reconhecer quando uma adição, por exemplo, mesmo estando fatorada, 

é permitida e prioritária sobre a multiplicação. Por exemplo: 

++−=+−−

10030)x63)(4(
10030)x63)(4(

+=+−−
++−=+−−

2x
2,5x3,5x3x  

   



  

• Erro ocorrido devido ao desrespeito da prioridade da divisão sobre a 

adição ou subtração. Como mostra o exemplo a seguir: 

73
73

+=

+=

x
x

111
 

 

5.1.4 Erros decorrentes à falta de atenção na escrita de uma nova equação 

Geralmente, esse tipo de erro ocorre na escrita de uma nova equação por 

distração do aluno, pois as novas equações são escritas a partir das anteriores, 

em que são efetuadas transformações algébricas sucessivas até chegar à 

resolução das mesmas. 

 Segundo Cortés e Kavafian (1999, p. 63), os erros mais comuns são: 

• Erros decorrentes da omissão ou da escrita incorreta de um termo da 

nova equação. Como mostra os exemplos a seguir: 

 
y5,1 

1y
2

57)a

=

+=

27  

 3

   +

 

 
65       −=+

=− 65v637)

2056z42020z)
−=−

65v6
b  

 c
76

−−=−−+
4z                     

 

39125x33939)a −=−−  

 

• Erros decorrentes da omissão do sinal negativo na escrita da nova 

equação. Esse tipo de erro é bastante freqüente, podendo ocorrer nas 

seguintes situações: 

86=3x                    
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Esta resolução mostra que o sinal negativo é esquecido quando reescreve 

um termo da equação, evidenciando uma dificuldade do aluno em trabalhar com o 

sinal de negativo. 
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125x339)
−=

=−
3x             

  

6565v66537 −+=−−

 b  
39125

Nesse exemplo, o aluno provavelmente omite o sinal negativo do termo -3x 

ao reescrevê-lo ou “passa” o sinal negativo para o outro membro da igualdade da 

equação. 

c) Adição de números relativos. Exemplo: 

         ou    
v6=102          18           =−

−=−−
t5

4022t54040

84y

 

Adição dos coeficientes das incógnitas. Exemplo: 

=⇒−=+− 35y109y2535y109y109      

Nesses 2 exemplos, evidenciamos que os alunos omitem o sinal negativo 

na escrita de uma nova equação, resultado da adição de números relativos. 

d) 
3

  x86x
3

=⇒=
863−   

Nesse exemplo vemos que os alunos omitem o sinal negativo na escrita do 

resultado de uma divisão ao fazer uma simplificação dos coeficientes das 

incógnitas ou nas divisões não triviais.  

e) Exemplo 1) 
3

  x86x3 =⇒=−
86  

    Exemplo 2)    628x
3

x
3

,=⇒
−

=
−

  863−  

Estas resoluções mostram que os alunos assumem a “falsa regra” de que o 

coeficiente muda de membro da igualdade da equação trocando o sinal ou o 

aluno tem dificuldade em operar com números negativos. 

   



  

f) 
9

999
−

=⇒=− yy 99−

36−=−− 2056

4t−=−− t2t6

90

 

Nesse exemplo vemos que os alunos fazem uso arbitrário do sinal negativo 

na nova equação.  

 

5.1.5 Erros envolvendo cálculos numéricos 

Segundo Cortés e Kavafian (1999), nessa categoria os alunos cometem 

erros com grande freqüência. Alguns são por falta de atenção, mas outros são 

conceituais. A seguir, destacamos os principais erros desse tipo: 

• Adição e multiplicação de números relativos. Exemplos: 

a)  

b)  

+−=⇒+−−= m3660)90m9)(4(

24

60  c) 

• Erros envolvendo o produto de fatores. Exemplos: 

+−⇒+−− x12)6x3)(4(

24

 a)

+⇒+−− x12)6x3)(4(

24x

b)  

−−⇒−− 12)x63)(4(  c) 

• Erros na divisão de números relativos. Parece que o aluno leva em 

consideração somente o sinal do numerador da fração. Exemplo: 

63
5

,−=
−
18−  

 

                                                                                                                                             68 
   



  

• Erros envolvendo cálculo mental. Nesse caso podemos ter resultados da 

divisão diferente do correto ou resultados da adição de números relativos 

diferentes do correto. Como mostram os exemplos a seguir: 

a) 10
9

−=
−
99  

b) 10
4

=
44

9639 =−

x,x,x 2118729 =−

681248 −=

 

c) 125  

d)  

−−  e) 

Esses tipos de erros são decorrentes das dificuldades de compreensão das 

operações com números inteiros e por conseqüência acarretaram erros também 

na resolução de equações algébrica de 1 o  grau. 

 

Pesquisando outros artigos referentes aos erros e dificuldade dos alunos 

da Educação Básica, encontramos Booth (1995) que aponta como uma das 

maneiras de descobrir o que torna a Álgebra difícil é identificar os tipos de erros 

que os alunos freqüentemente cometem nessa matéria e investigar a razão 

desses erros. Nesse documento, Booth (1995) não aponta categoria de erros, 

mas procura fazer uma relação dos conceitos aritméticos e algébricos dando a 

seguinte justificativa: 

[...] a álgebra não é isolada da aritmética; na verdade é, em muitos 
aspectos, a "aritmética generalizada". E nisso está a fonte de 
dificuldades. Para compreender a generalização das relações e 
procedimentos aritméticos é preciso primeiro que tais relações e 
procedimentos sejam apreendidos dentro do contexto aritmético. Se não 
forem reconhecidos, ou se os alunos tiverem concepções erradas a 
respeitos deles, seu desempenho em álgebra poderá ser afetado. Nesse 
caso, as dificuldades que o aluno tem em álgebra não são tanto de 
álgebra propriamente dita, mas de problemas em aritmética que não 
foram corrigidos. (Booth, 1995, p. 33) 
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Como o nosso trabalho tem intenção de investigar os erros mais comuns 

na resolução de equações e propor atividades usando recurso tecnológico (o 

software Aplusix), vamos usar como referencial teórico o trabalho de Cortés e 

Kavafian (1999). 
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CAPÍTULO VI 

 

                                                  A PESQUISA 

 

Neste capítulo relatamos os acontecimentos ocorridos nos 7 encontros 

durante o processo de investigação dos alunos na resolução de equações 

algébricas de 1 o  grau com o auxílio do software Aplusix. 

 

6.1 Aula Inicial 

No primeiro encontro, apesar de ser fora do horário de aula, os oito alunos 

mostravam-se entusiasmados e ansiosos para entrarem na sala de informática e 

conhecerem o software. 

 Ao entrarem na sala pedimos para que sentassem individualmente em 

frente a uma máquina, ligando-a em seguida. 

 A sala tem aproximadamente 7 metros de largura por 8 metros de 

comprimento e os dez computadores existentes estão localizados próximos às 

paredes num formato de U, como podemos ver na foto abaixo. 
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Com os computadores já ligados, nosso próximo passo foi pedir para que 

os alunos acessassem o Aplusix, que foi previamente instalado, abrissem os 

diversos ícones e verificasse a função de cada um.  

No início alguns alunos tiveram dificuldades de trabalhar com o 

computador, pois raramente tiveram contato com o mesmo.   

Nos primeiros instantes da aula houve várias perguntas do tipo: Professor e 

agora como faço para...?  Mas, logo essas perguntas foram sendo substituídas 

por exclamações do tipo: Ah já sei! 

A seguir, foram propostos alguns exercícios simples de resolução de 

cálculos numéricos e equações, fornecido pelo banco de dados do Aplusix. 

Durante a resolução dos exercícios notamos que alguns alunos sentiram a 

necessidade de usar papel e lápis, mas como combinamos previamente que 

usariam exclusivamente o software não o fizeram, apesar de algumas 

reclamações. 

Também observamos em certos momentos que alguns alunos olhavam no 

trabalho realizado pelo colega ao lado. Apesar de todos os alunos estarem 

resolvendo exercícios sobre cálculo numérico e como o software escolhe 

aleatoriamente as questões, os alunos perceberam que não teriam sucesso em 

seu exercício se olhassem para o trabalho do colega. 

Ao final da aula observamos que os alunos sentiram-se à vontade no uso 

do software e não tiveram grandes dificuldades no manuseio do mesmo.  

Marcamos a próxima aula para o sábado seguinte explicando aos alunos 

que eles iriam fazer um pré-teste sobre resoluções de equações algébricas de 1 o  

grau. 

 

6.2 Pré-teste 
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Aplusix possui um ambiente de trabalho denominado, lista de exercício, no 

qual, o professor arquiva seus exercícios para que sejam posteriormente 

   



  

resolvidos pelos alunos. No pré-teste constavam dez equações algébricas de 1 o  

grau formuladas por nós e disponibilizada no ambiente, lista de exercício, do 

Aplusix. O objetivo era verificar quais as principais dificuldades dos alunos ao 

resolvê-las. Esse pré-teste foi resolvido no Aplusix usando a opção modo 

personalizado, ou seja, o software foi configurado pelo professor para não mostrar 

a equivalência entre as etapas de resolução da equação e, além disso, os alunos 

não dispunham de papel e lápis para auxiliá-los nas resoluções. 

É desejável que nem o software e nem o professor interfiram na resolução 

do aluno, pois se tratando de um teste com a finalidade de diagnosticar os erros 

mais freqüentes na resolução de equações espera-se que o aluno resolva a 

equação da maneira que julgar correta. 

O critério usado para escolher as equações levou em conta 5 pontos: 

• Grande freqüência com que elas são estudadas em séries anteriores (6 a  

e 7 a  séries); 

• Os livros didáticos abordam essas equações pelo menos uma vez 

durante o ano letivo; 

• Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam o ensino dessas 

equações como já mostramos neste trabalho; 

• A relevância dessas equações em várias áreas do conhecimento como a 

geometria, a física, a economia, etc.; 

• Os três níveis de dificuldades facilitam a análise dos erros pelo 

observador. 

Apresentamos, a seguir, os 3 níveis de equações escolhidas com os 

respectivos objetivos: 

Nível 1: Foram escolhidas três equações do tipo ax  b = cx  d, com 

coeficientes a, b, c e d inteiros. O objetivo é verificar: 

± ±
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• Se os alunos trocam o sinal dos coeficientes ao fazer a transposição dos 

termos; 

• Como os alunos operam com a incógnita à direita da igualdade; 

• Se há dificuldade em trabalhar com coeficientes negativos; 

• Como os alunos operam o termo independente com o coeficiente x. 

As três equações desse nível foram: 
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21
2422

+=+
+=−

xx
xx

=x

)()( dcxnfbax

 

Nível 2: Foram escolhidas duas equações do tipo m ±=+±

0

 

com os coeficientes a, b, c, d, f, m, e n inteiros e a ≠  ou c . O objetivo é 

verificar: 

0≠

• Se os alunos empregam o conceito da propriedade distributiva da 

multiplicação em relação à adição; 

• Como os alunos operam as equações que necessitam da propriedade 

distributiva da multiplicação em relação à adição. 

As duas equações desse nível foram: 

)()( 4x311x22 +=−+
)()( 3x22x3 −=−

±

 

Nível 3: Foram escolhidas 5 equações que recaem no tipo ax b = cx± d, 

nas quais os coeficientes a, b, c e d são racionais e a 0≠  ou c ≠ 0. O intuito é 

verificar se: 

 

 

 

   



  

• Os alunos utilizam o conceito de mínimo múltiplo comum; 

• Há dificuldades em trabalhar com coeficientes racionais; 

• A incógnita no denominador é um fator que aumenta os erros cometidos 

pelos alunos. 

As cinco equações desse nível foram as seguintes: 

2
1x

4
3x

4
1x2

x2
5

2
1

x
3

2
5

1x2
3

1x2
5

7x2
2

1x
32

)()(

)()(

+
−=−

−

=+

−
+

=
−

+
=

−

=
8x5x )()( ++

                                                

 

A seguir, analisamos os erros cometidos pelos alunos nas resoluções das 

equações do pré-teste. Para isso, usamos como suporte teórico o trabalho de 

Cortés e Kavafian (1999). 

 

6.3 Primeiras análises dos erros do pré-teste usando a ferramenta 
videocassete do Aplusix 

Quando o aluno resolveu as equações do pré-teste o software arquivou sua 

resolução. Através da ferramenta videocassete disponível para o professor 

administrador6 a resolução pode ser mostrada em todos seus detalhes, ou seja, 

todas as etapas desenvolvidas pelo aluno, até mesmo as que ele por ventura 

apagou ou fez correções estão disponíveis para observação do professor. Usando 

essa ferramenta analisamos os erros mais freqüentes nas resoluções 

apresentadas pelos alunos, para cada nível de equação pré-estabelecido. 
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As marcas com um X em cima do símbolo c  (equivalência) mostram a não 

equivalência entre as duas etapas da equação. Como já dissemos essas marcas 

de não equivalência não foram mostradas para o aluno, pois o software assim foi 

configurado pelo professor.   

O quadro, a seguir, ilustra resoluções das três equações do nível 1, de 

alunos diferentes e erros que foram cometidos com maior freqüência. 

Equação 1 Equação 2 Equação 3 

           
 

Quadro 4: Equação do nível 1 resolvida por 3 alunos diferentes usando o Aplusix 

Analisando as resoluções das três equações, com base nos estudos de 

Cortés e Kavafian (1999), constatamos que na equação 1, apesar do resultado 

final estar correto, ocorreu um erro na segunda etapa, provavelmente devido à 

falta do conceito de equivalência ou também o erro pode ter ocorrido por falta de 

atenção.  

Na equação 2, verificamos o erro na operação de redução de termos 

semelhantes devido possivelmente à falta de atenção ou interpretação do aluno. 

Segundo Cortés e Kavafian (1999), esse tipo de erro é bastante freqüente, pois o 

sinal negativo é esquecido quando se reescreve um termo da equação, 

evidenciando assim a dificuldade do aluno em trabalhar com o sinal negativo. 

Possivelmente esse erro é devido também à falta do conceito de adição de 
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números relativos, que de acordo com Cortés e Kavafian (1999) reforça a idéia de 

que para o aluno um número subtraído do outro tem sempre um resultado 

positivo. 

Na equação 3 a transposição do termo numérico 1 da esquerda para a 

direita em relação à igualdade é feita corretamente, mas no da direita para 

esquerda não houve mudança de operação para o termo x. Esse tipo de erro, em 

que não há mudança de sinal quando um termo é "transferido" de um membro 

para o outro da igualdade, é bastante comum devido provavelmente, à 

mecanização de regra onde a maior parte das transposições é feita da esquerda 

para a direita.  

Para as equações do nível 2, selecionamos duas resoluções nas quais 

verificamos os erros conceituais mais freqüentes. 

Equação 4 Equação 5 

 

Quadro 5: Equação do nível 2 resolvida por 2 alunos diferentes usando o Aplusix 

Verificamos que na equação 4 o aluno considera um dos termos dentro dos 

parênteses, como sendo um termo independente. Esse erro é apontado por 

Cortés e Kavafian (1999), como sendo decorrente da aplicação de propriedades 
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indevidas, devido a uma "falsa regra" disponibilizada pelo aluno. Outro provável 

erro é a não aplicação correta da propriedade distributiva da multiplicação em 

relação à adição. 

Na equação 5 o aluno adiciona a incógnita com a constante. Percebe-se 

que ele usa conceitos aritméticos de adição e subtração de números, como 

apontam Cortés e Kavafian (1999). Esse tipo de erro, pela nossa experiência 

docente é bastante comum quando o aluno inicia-se em Álgebra.  Também 

constatamos que nas duas equações desse nível 2, surgem novamente os 

mesmos erros comentados nas equações do nível 1, como por exemplo, à 

omissão do sinal negativo. 

Nas equações do nível 3, em que os coeficientes são racionais, houve um 

aumento na ocorrência de erros. A seguir, selecionamos 3 resoluções de 

equações de alunos diferentes nas quais observamos erros conceituais 

importantes. 

Equação 6 Equação 7 Equação 8 
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Na equação 6 o aluno calculou o mínimo múltiplo comum corretamente, 

mas não considerou o sinal de igualdade como uma equivalência entre os dois 

membros da equação. Esse tipo de erro, de acordo com Cortés e Kavafian 

(1999), demonstra uma dificuldade conceitual durante a aprendizagem, 

constituindo uma "falsa regra" no processo de resolução da equação. 

 Na equação 7 o aluno calculou corretamente o mínimo múltiplo comum, 

mas multiplicou apenas uma parcela do segundo membro da igualdade da 

equação. Um erro devido também a "falsa regra" disponível pelo aluno para 

resolver a equação. 

Na equação 8, dos oito alunos que realizaram o teste apenas um resolveu 

corretamente a primeira passagem da equação. É bem provável que o fato do 

denominador da equação ser um termo literal (2x), dificultou a resolução da 

equação.  

Nesse nível 3, como já dissemos, houve um aumento na ocorrência de 

erros, que de acordo com Cortés e Kavafian (1999), têm origem na dificuldade 

dos alunos em operar com frações. 

Verificamos nessa análise algumas dificuldades, como por exemplo: operar 

com o sinal negativo, agrupar incógnita com constante, transposição de termos 

sem realizar a operação inversa da adição ou subtração, operação com frações, 

propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, etc. 

 

6.4 Análise dos erros em cada nível do pré-teste 

A seguir, analisamos os erros cometidos nas resoluções de todas as 

equações para cada nível. Esses erros foram analisados com a ajuda da 

ferramenta videocassete do Aplusix. 
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6.4.1 Erros nas equações do nível 1 do pré-teste 

Este nível é constituído das três seguintes equações: 
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6x2

2x1x
2x42x2

+=+
+=−

=

62 =x

 

Na equação , as resoluções que mostram erros são as seguintes: 

a) 3  x
2

6...;  x =⇒=   .6  

b) 2    =⇒= x
2

 ...; x 6

2x42x2

 

O erro do item a), ocorreu provavelmente devido à escrita incorreta da 

equação. Esse erro ocorre quando o aluno encontra dificuldade no conceito de 

equivalência. O erro do item b), é devido ao cálculo mental incorreto, pois o 

resultado é diferente do correto. 

Para a equação +=−

2x  4   22x4x2

 as resoluções que continham erros são as 

seguintes: 

=⇒+=−...;  a) 

 0x 62x2 =⇒−=+  24x  ...;  b) 

O erro do item a), na adição de números relativos, pode ter ocorrido devido 

à falta de atenção ou pode ser um erro conceitual cometido pelo aluno, que 

considera sempre a soma como resultado um número positivo. O erro associado 

ao item b) revela uma dificuldade conceitual de equivalência, pois o aluno faz a 

transformação sem realizar a operação inversa da adição e da subtração 

respectivamente quando um termo é “transferido” de um membro para o outro da 

igualdade. 
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2x1x +=+

  x  1 x 221x

Na equação  as resoluções que mostram erros são: 

=⇒+−=+

 1 12xx

...;  a) 

=⇒−=− x   

3   2xx

....;  b) 

=⇒+=− x 1 ...;  c) 

 No item a), o aluno “transfere” o termo da direita da igualdade para a 

esquerda sem aplicar corretamente a operação inversa da adição, portanto, um 

erro conceitual, constituindo uma “falsa regra” na resolução de equações. Nos 

itens b) e c), a dificuldade na adição de números relativos é agora evidenciada 

também na adição de termos literais. Apenas três alunos concluíram que essa 

equação não possui solução, apesar do software ao término de cada equação 

solicitar uma das quatro opções: resolvido, sem solução, todo número é solução 

ou deixa o exercício assim. O quadro a seguir, ilustra uma das soluções corretas. 

Quadro 7: Resolução correta da equação x + 1 = x + 2 

 

6.4.2 Erros nas equações do nível 2 do pré-teste 

Neste nível temos duas equações: 

)()( 3x22x3 −=−
 

)()( 4x311x22 +=−+
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)()( 3x22x3Na equação −=−

32 23x2x3x2x3 ...; 

, as soluções que continham erros são as 

seguintes: 

 a) +−=−⇒−=−

2x32 23x3x2x3b) ...;  −−=+⇒−=−

)()( 4x311x22

Tanto no item a) como no b), o aluno multiplica somente um dos termos 

entre parênteses na equação. Esse erro é na maioria das vezes devido à falta do 

conceito da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. 

Também no item b), observamos que o aluno "transfere" os termos de um 

membro para outro da igualdade sem aplicar corretamente a operação inversa da 

adição, constituindo em uma falsa regra como apontam Cortés e Kavafian (1999). 

+=−+Para a equação , as resoluções que continham erros 

são as seguintes: 

a) ...; 4x3x x121x6312 =−⇒=− )()(

  41 4x3x44x3x4x31x4

 

=−⇒+=⇒+=−+...;  b) 

3x   41 4x44x3x4x31x4 =+⇒+=⇒+=−+...;  c) 

Como podemos observar o erro do item a) é devido, possivelmente, à falta 

de conhecimento do aluno nas prioridades das operações, pois além de adicionar 

o coeficiente da incógnita a um termo independente também efetuou a 

multiplicação. Os erros nos itens b) e c) são devidos, provavelmente, à falta do 

conceito da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, pois o 

aluno multiplica apenas um dos termos entre parênteses. No item c), observamos 

ainda  que o aluno “transfere” os termos da equação de um membro para outro 

sem aplicar corretamente a operação inversa da adição, erro esse característico 

da “falsa regra” na resolução de equações. 

 

   



  

6.4.3 Erros nas equações do nível 3 do pré-teste 

Neste nível temos as cinco equações seguintes: 

2
1x

4
3x

4
1x2

x2
5

2
1

x
3

2
5

1x2
3

1x2
5

7x2
2

1x
32

)()(

)()(

+
−=−

−

=+

−
+

=
−

+
=

−

=
8x5x )()( ++

 

Com relação à equação 
32

8x5x )()( +
=

+ , as resoluções que apresentaram 

erros são as seguintes: 

a)  85 x8x5x
66

...; +−=+⇒+=+⇒=
++ x      8x5x )()(  

b) 
15

xx8x15
66

...; =⇒=⇒=          88x15x  

c) 3  x58xx8x5x
66

=⇒−=−⇒+=+⇒=
++            ....; 8x5x )()(  

Nos itens a), b) e c) o aluno não aplicou o cálculo do mínimo múltiplo 

comum corretamente. Segundo Cortés e Kavafian (1999), isso acontece quando o 

aluno tem dificuldades de equivalência entre os membros da igualdade da 

equação. No item a), o aluno não aplicou corretamente a operação inversa da 

adição  ao passar o termo literal x da direita para esquerda da igualdade, devido 

provavelmente à mecanização de regras. No item b), o aluno adiciona  o 

coeficiente com a incógnita. Um erro que, de acordo com Cortés e Kavafian 

(1999), é devido à falta de conhecimento das prioridades das operações. 
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Na equação 
52

7x21x )()( +
=

− , as resoluções que apresentam erros são: 

a)  71x2 x
1010

...; +=−⇒=
+−   72x1x )()(  

b) 
10

xx18x5
1010

=⇒=⇒=         ...; 1818x5x  

Os erros apresentados nos itens a) e b) são os mesmos apresentados para 

a equação anterior e, portanto, há dificuldade na aplicação correta do cálculo do 

mínimo múltiplo comum.  

Para a equação 2
53

−
1x21x2 +

=
− , as resoluções que apresentam erros são 

as seguintes: 

a)     2  23x65x10
1515

 ...; −+=−⇒−
1x231x25 +

=
− )()(  

b)     2  21x21x2
1515

 ...; −+=−⇒−=
12x12x +−  

Observamos nos itens a) e b) que o aluno aplica o cálculo do mínimo 

múltiplo comum à apenas um fator de cada membro da igualdade da equação. De 

acordo com Cortés e Kavafian (1999), esse tipo de erro é devido à falta de 

conhecimento das operações constituindo uma “falsa regra”. Também fica 

evidente no item b), que o aluno não aplicou corretamente o cálculo do mínimo 

múltiplo comum. 

Na equação 
x22x

=+
513 , as resoluções que continham erros são as 

seguintes: 

a)  56- x5x16
x2x2x2

 ..., +=⇒=+⇒=+         513  

b) ;...
x2x2x2

 ...;   =+
51x  
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c) 
2

xx2x5xx6
x2x2x2

...; =⇒⇒−+⇒=+             15xx6x  

d) 2 xx2x5xx6
x2x2x2

...; =⇒⇒−+⇒=+              5xx6x  

Em todos os itens, podemos observar erros relativos à aplicação do cálculo 

do mínimo múltiplo comum. Erro apontado por Cortés e Kavafian (1999) como 

conceituais, pois o aluno não mantém o princípio da igualdade. Nessa equação 

apenas um aluno, dos oito que participaram do pré-teste, teve êxito na resolução, 

provavelmente devido o denominador conter um termo literal.  

Na equação 
24

x
4

1x31x2 )()( +
−=−

− , as resoluções que apresentaram erros 

são as seguintes: 

a)  ;...
88

x
8

 ...;  )(1x2 1x3 +
−=−

− )(  

b)     x 8x812x4x8
161616

...; −−=−−⇒
8x8124x8 −

−=−
− )()(  

c)    x  4x46x2x2
888

...; −−=−−⇒
4x462x2 −

−=−
− )()(  

Nessa equação tivemos em todos os itens erros na aplicação do cálculo do 

mínimo múltiplo comum e ainda erros no qual não foi aplicada a multiplicação a 

todos os membros da equação. Erros esses apontados por Cortés e Kavafian 

(1999), como falta de conhecimento das prioridades das operações e dificuldades 

em conceitos de equivalência.  

 

6.5 Síntese do pré-teste 

As tabelas, a seguir, resumem nossas análises, mostrando o índice de 

acerto, o tipo de erro encontrado e o índice de erro para as equações em cada 

nível: 
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Equações: 
Nível 1 

Índice 
de 

acertos 
Tipos de erros 

Índice 
dos 

erros 

Escrita incorreta da equação 50%  
 

62 =x  
75% 

Cálculo mental. 50% 

 Adição de números relativos. 75% 

2x42x2 +=− 50% Não realizou corretamente a operação inversa da 
adição quando “transferiu” um termo de um membro 

da igualdade para outro.  
25% 

 Adição de números relativos. 60% 

 Não realizou a operação inversa da adição quando 
"mudou" um termo de um membro da igualdade para 

outro.  
20% 21 +=+ xx  37,5% 

 Adição de números relativos. 20% 

Tabela 2: Índice de acertos e tipos de erros das equações do nível 1 do pré-teste 

Equações: nível 2 
Índice 

de 
acertos

Tipos de erros 
Índice 
dos 

erros 
  

Multiplicar somente um dos termos entre 
parênteses. 

 

66,66%

)3x(2)2x(3 −=−  62,5% 
 

Multiplicar somente um dos termos entre 
parênteses e "transferir" os termos de um lado 

para outro da igualdade sem realizar 
corretamente a operação inversa da adição e 

da subtração. 
 

33,33%

 
Adicionar o coeficiente a um termo 
independente e depois efetuar a 

multiplicação. 
 

25% 

 
Multiplicar apenas um dos termos entre 

parênteses. 
 

50%  
)x()x( 431122 +=−+  

 
50% 

 
Multiplicar apenas um dos termos entre 
parênteses e "transferir" os termos da 

equação de um membro para outro sem 
efetuar corretamente a operação inversa da 

adição.  
 

25% 
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Tabela 3: Índice de acertos e tipos de erros das equações do nível 2 do pré-teste 

Equações: nível 3 
Índice 

de 
acertos 

Tipos de erros 
Índice 
dos 

erros 
 

Não aplicou corretamente o cálculo do 
mínimo múltiplo comum e não efetuou 
corretamente a operação inversa ao 

passar o termo literal x de um membro da 
igualdade para outro na equação. 

 

40% 

 
Não aplicou corretamente o cálculo do 

mínimo comum e adicionou coeficiente à 
incógnita. 

 

20% 

 
 

3
)8x(

2
)5x( +
=

+
 

 
 

37,5% 

 
Não aplicou corretamente o cálculo do 

mínimo múltiplo comum. 
 

20% 

 
Não aplicou corretamente o cálculo do 

mínimo múltiplo comum. 
 

75% 

 

5
)7x2(

2
)1x( +
=

−  
 

50% 

 
Não aplicou corretamente o cálculo do 
mínimo múltiplo comum e não realizou 
corretamente a operação inversa da 

adição quando um termo é “transferido” de 
um membro da igualdade para outro na 

equação. 
 

25% 

 
 Aplicou o cálculo do mínimo múltiplo  

comum corretamente à apenas um dos 
fatores de cada membro da igualdade da 

equação. 
 

 
25% 

 

2
5

1x2
3

1x2
−

+
=

−
 

 
 

50%  
Não aplicou corretamente o cálculo do 

mínimo múltiplo comum.  
 

75% 

xx 2
5

2
13
=+   

12,5% 

 
Não aplicou corretamente o cálculo do 

mínimo múltiplo comum. 
 

87,5% 

 
Não aplicou corretamente o cálculo do 

mínimo múltiplo comum. 
50%  

2
)1x(

4
3x

4
)1x2( +

−=−
−  

 
25%  

Não aplicou o cálculo do mínimo múltiplo 
comum a todos os fatores de cada 
membro da igualdade da equação. 

50% 
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Tabela 4: Índice de acertos e tipos de erros das equações do nível 3 do pré-teste 

A seguir, iremos descrever a Seqüência de Atividades sobre equações 

algébricas de 1 o

                                                

 grau, usando o Aplusix, realizada com objetivo de levar o aluno 

a repensar em seus erros e minimizar as principais dificuldades encontradas no 

pré-teste. 

 

 6.6 Seqüência de Atividades 

Depois de realizado o pré-teste e de analisarmos sem a participação dos 

alunos os erros conceituais, foi realizada uma Seqüência de Atividades 

desenvolvida em 4 aulas. Cada aula foi desenvolvida aos sábados subseqüentes 

do pré-teste, com duração de 1 hora e 30 minutos cada uma, com os mesmos oito 

alunos participantes do pré-teste. Em cada fase, os alunos trabalharam 

individualmente e exclusivamente com o software, resolvendo equações 

separadas por níveis de dificuldades e fornecidas pelo banco de dados do 

Aplusix. 

  Para a personalização do software nessa fase, optamos pela verificação 

permanente, com indicativos de estado7 sendo exibidos para os alunos. Ou seja, 

o software foi personalizado pelo professor para mostrar ao aluno se há ou não 

equivalência entre as etapas consecutivas da equação e, ao final, indicar o estado 

em que se encontra a solução, isto é: resolvido, está quase resolvido, há erros no 

caminho que conduz a..., etc. 

A não equivalência é mostrada pelo software através da marca X em cima 

do símboloc  (equivalência) entre duas etapas consecutivas. O aluno deve então 

voltar à etapa anterior e refletir sobre a resolução feita, procurando detectar o 

erro. Se a marca X não aparece significa que o aluno fez corretamente a 

passagem de uma etapa à outra, ou seja, existe equivalência entre as etapas e, 

assim, pode prosseguir na resolução. 
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Segundo Bittar e Chaachoua (2004), essa característica fornece ao Aplusix 

a dimensão de um ambiente de experimentação. 

Acreditamos que isso se deve ao fato de que o aluno dispõe, quando 
está resolvendo o exercício com o Aplusix, da possibilidade de verificar 
seu trabalho ou de validá-lo sem a intervenção do professor. (Bittar e 
Chaachoua 2004, p. 17) 
 

Aplusix tem um banco de equações já separadas por níveis, e a cada vez 

que um desses níveis é acessado o software muda aleatoriamente a ordem e os 

coeficientes das equações, de tal forma que para um mesmo nível todos os 

alunos estão resolvendo equações diferentes. Observa-se também que se 

acessarmos um mesmo nível mais de uma vez, as equações serão diferentes, 

mas com o mesmo grau de dificuldade.  

Desta forma optamos em apresentar neste trabalho as equações resolvidas 

por apenas um aluno em cada etapa, pois como já dissemos cada aluno resolveu 

equações diferentes, porém com o mesmo grau de dificuldade. Optamos também 

em escolher um aluno diferente em cada etapa, pois nossa intenção não era 

verificar a evolução de cada aluno, mas analisar se os erros estavam sendo 

minimizados. 

Como já foi dito, os exercícios foram resolvidas em 4 aulas de 1 hora e 30 

minutos cada e em dias diferentes. Em cada aula as equações foram propostas 

em nível de dificuldade crescente e escolhidas no banco de dados do software já 

com base nas seguintes etapas. 

Etapa 1: essa aula foi realizada no dia 8 de abril de 2006 e continha 

equações da forma ax = b e ax + b = c com os coeficientes inteiros. As equações 

proposta para um dos alunos são as seguintes: 
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15x2
x96

4x8
3x9

28x7
0x
25x6
0x5

=−
−=
=

−=−
=−
=−
=
=

 

68x
01x5

76x4
02x

o6x6
32x9

x56

=−
=+

−=−−
=−
=−
−=−

=

 

Tabela 5: Equações da primeira etapa da Seqüência de Atividades  

Usando a ferramenta vídeocassete, observamos a resolução das equações 

em todos os seus detalhes até mesmo as que o aluno apagou e fez correções 

devido a não equivalência entre as etapas mostrada pelo Aplusix. O quadro a 

seguir ilustra uma dessas resoluções: 

 
O aluno não realiza a 

operação inversa 
quando o termo 1 é 
"transferido" de um 
membro para outro 

na equação. 

Verificando a não 
equivalência entre as 

etapas o aluno 
corrige o erro. 

Provavelmente, 
devido à falta de 
atenção o aluno 

não realiza 
corretamente a 

operação de 
adição de 

números relativos.
 

Verificando a não 
equivalência entre as 

etapas, o aluno 
corrige o erro e 

conclui o exercício.  

Quadro 8: Detalhes da resolução de um exercício da 1ª etapa da Seqüência de Atividades 
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Etapa 2: essa aula foi realizada no dia 15 de abril de 2006 e constava de 

equações da forma ax = b ou que recaem em ax + b = cx + d em que os 

coeficientes são números inteiros, fracionários ou decimais. As equações que um 

dos alunos resolveu são as seguintes: 

01x70

7
9
x

9
1x

5
8

x
3
1

8
1

0x
4
7

=−−

=

=

=

=

,

 

9x28x5
0x6x8x8
7x44x
06x71x7

7x78x2
02x32

21xx8
8x168x16

−=−
=+−
+−=+−
=+−−

−=+
=−

+=
−=−−

,

 

Tabela 6: Equações da segunda etapa da Seqüência de Atividades  

O quadro a seguir, ilustra com detalhes a resolução de uma das equações 

dessa etapa: 

 
O aluno tem dificuldade na adição de 

números relativos. 

 
Verificando a não equivalência entre as etapas, 
apaga a solução e corrige o erro. Observa-se 
também que usando as opções do software o 

aluno conclui corretamente o exercício 
colocando a opção: todo número é solução. 

Quadro 9: Detalhes da resolução de um exercício da 2ª etapa da Seqüência de Atividades 
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Etapa 3: essa aula foi realizada no dia 22 de abril de 2006 e continha 

equações do tipo m(ax + b)=n(cx + d) ou que recaem em ax + b = cx + d e os 

coeficientes são inteiros. As equações que um dos alunos resolveu, são as 

seguintes: 

122x46x24
1x2x76x95

41x2
9x866x85

52x56

+−=
+−=−+−

−=−
−−−=−−

=+

)(

)(
)().(

)(

 
36x75
125x64

4x535x2
3x8x32x2x6

−=−
=+−

−−=−−
−+=−+

)(
)(

)()(
 

Tabela 7: Equações da terceira etapa da Seqüência de Atividades  

O quadro a seguir ilustra em detalhes a resolução de uma dessas 

equações: 
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O aluno não opera corretamente quando 

multiplica números inteiros  

 
Observando a não equivalência entre as 

etapas, o aluno volta e corrige o erro. 

 
Nessa etapa o aluno não trabalha com a 
operação inversa quando o termo -20 é 

"transferido" de um membro para outro da 
igualdade. 

 
Verificando a não equivalência entre as 

etapas, localiza e corrige o erro. 

 
 

Provavelmente, devido a uma dificuldade 
conceitual o aluno troca de sinal o 

coeficiente –24 ao passar de um membro 
para outro da igualdade. 

 
Verificando a não equivalência entre as 
etapas ele corrige e finaliza o exercício. 

Quadro 10: Detalhes da resolução de um exercício da 3ª etapa da Seqüência de Atividades 
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Etapa 4: essa aula foi realizada no dia 29 de abril de 2006 e constava de 

equações do tipo ax + b = cx + d ou m(ax + b) = n(cx + d) em que os coeficientes 

são inteiros, frações e decimais. As equações resolvidas por um dos alunos, são 

as seguintes: 

93x6210

4
9
8x4

4
9

4
1x

6
5x

2
5

6
1

4
1x

2
1

9
2x

9
8

9
1x

3
2

−=+

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

+=+−

−=−−

+=+

),(

 

3
2x3

18
7x

6
1

16
9x

8
1

8
1x

8
5

1x956x45
3
2

12
5x

2
1

1x425x70

+−=+

−=+

+−−=+

=+

+−=+

)(

,,

 

 

Tabela 8: Equações da quarta etapa da Seqüência de Atividades 

O quadro a seguir mostra em detalhes a resolução de uma dessas 

equações: 

 
 

O aluno não aplica corretamente o cálculo 
do mínimo múltiplo comum, provavelmente 

devido a uma dificuldade conceitual. 

 
Verificando a não equivalência entre as 

etapas o aluno refaz a etapa que está com 
erro e conclui o exercício. 

Quadro 11: Detalhes da resolução de um exercício da 4ª etapa da Seqüência de Atividades 
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Optamos pelas equações do banco de dados do software por serem 

equações semelhantes às usadas no pré-teste, pela organização em nível de 

dificuldade que se encontram nesse banco e pela facilidade no manuseio das 

mesmas, pois é só acessar o ícone, banco de questões, e escolher a etapa a ser 

resolvida. O professor não precisou elaborar previamente uma lista de equações 

para a Seqüência de Atividades. 

O objetivo dessa Seqüência de Atividades é verificar se com a opção de 

indicação de equivalência ou não entre cada etapa da resolução da equação o 

aluno ao resolver tem maiores condições de repensar nos erros cometidos e, com 

isso, refletir sobre a resolução, contribuindo assim para seu aprendizado. Isso 

significa que queríamos verificar até que ponto o software poderia estar ajudando 

os alunos em seu trabalho.  

Nessas quatro aulas procuramos interferir o mínimo possível nas 

resoluções dos alunos.  

Observamos que no primeiro dia de realização dessas atividades eram 

freqüentes perguntas do tipo: Professor o programa está mostrando que está 

errado, mas onde está o erro? Professor e agora, como eu faço? Professor tem 

problemas aqui, venha me ajudar.  

Para essas e várias outras perguntas similares nossas respostas foram 

desta maneira: Faça uma análise na etapa anterior, deve ter algum erro. Será que 

você usou as operações corretas? Faça uma verificação. Se o software está 

indicando problema, você deve verificar a etapa anterior. 

Apesar de algumas reclamações iniciais eles voltavam na etapa anterior 

para verificar qual o erro cometido.  

Só nos dispusemos a dar uma resposta mais específica, que mostrasse 

onde estava o erro e qual era esse erro, quando o aluno já tivesse feito várias 

verificações sem contudo obter sucesso. Isso se justifica, nesses casos, pois 

percebemos em certos momentos que havia um desânimo por parte do aluno em 

continuar a resolução.  
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Apesar da sala de informática ter um quadro negro, optamos por não usá-lo 

em momento algum. Isso se deve ao fato que num mesmo instante os alunos se 

encontram em exercícios diferentes, com dificuldades diferentes e pela reduzida 

quantidade de alunos, optamos por um acompanhamento mais individual.  Nossa 

opção de não usar o quadro negro apóia-se também no fato de verificar o 

comportamento dos alunos diante de uma situação nova. Para eles uma aula 

usando recursos diferenciados, sobretudo computacional, raramente acontece. 

Após as atividades da primeira etapa, observamos nas etapas seguintes 

uma redução nas perguntas feitas ao professor. Percebemos que os alunos foram 

adquirindo mais autoconfiança e procuravam fazer indagações para si mesmo de 

seus erros. O professor era solicitado somente quando algumas tentativas já 

tinham sido usadas. 

Do grupo de 8 alunos, 2 com poucas dificuldades em resolução de 

equações, concluíram as quatro aulas em apenas três dias. Os demais usaram os 

quatros dias propostos inicialmente para a Seqüência de Atividades. 

Três alunos, com grandes dificuldades em Álgebra, mostraram-se bastante 

empenhados durante a Seqüência de Atividades, apesar de em vários momentos 

solicitar ajuda do professor. Evidenciaram não terem certos conceitos básicos de 

aritmética e álgebra para progredirem sozinhos. Por exemplo, um aluno diz ao 

professor: Já tentei várias vezes fazer a conta 4x - 6x e não dá certo.  

Com o desenvolvimento dessas atividades percebemos principalmente 

nesses alunos com mais dificuldades nas aulas regulares uma melhora na atitude 

de tentar fazer os exercícios de matemática bem como nos resultados sobre 

resolução de equações. Um desses alunos, em uma das aulas regulares, ao 

acabar a resolução de uma equação de 1 o  grau, procurou o professor 

perguntando se estava certo. Quando o professor afirmou positivamente, o aluno 

exclamou: Olha professor, o efeito do Aplusix! 

Durante as quatro etapas de atividades, evidenciamos através da 

ferramenta videocassete que os erros mais freqüentes cometidos pelos alunos 

foram: 
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 Não aplica a operação inversa quando um termo é “transferido” de um 

membro para outro da igualdade da equação; 

 Não aplica corretamente a propriedade distributiva da multiplicação em 

relação à adição; 

 Não aplica corretamente o mínimo múltiplo comum; 

 Dificuldade em operar com coeficientes racionais nas equações; 

 Dificuldade em trabalhar com números inteiros.  

Como o aluno estava trabalhando com o Aplusix no modo verificação 

permanente, em todas as etapas que ocorria erros, ele voltava à etapa anterior 

localizava o erro e o corrigia. Dessa forma, Aplusix estava contribuindo para 

minimizar os erros. Percebemos também que a utilização do software possibilitou 

uma maior liberdade ao aluno em seu tempo de aprendizagem e formas de 

encaminhar a resolução das atividades.  

Após essa Seqüência de Atividades aplicamos um pós-teste com o intuito 

de verificar quais foram os avanços dos alunos. 

 

6.7 Pós-teste 

O pós-teste foi aplicado no dia 5 de maio do ano de 2006, com apenas seis 

alunos, pois dois deles faltaram nessa ocasião. O objetivo foi avaliar a evolução 

dos alunos relativamente ao pré-teste. Esse teste foi realizado no modo sem 

verificação e sem indicação sobre o estado da cada etapa. Marcamos um tempo 

de 45 minutos no software para a resolução das equações.  
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O pós-teste foi dividido em 3 níveis e constava das seguintes equações 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

2x52x3
x312

+=−
=

)()(
)()(

2x221x32
5x34x2
+=+−

−=+

2
1x

3
2x3

3
1x2

x2
3

3
2

x
3

5
3

3
1x2

2
1x2

2
3x3

3
2x

4
6x

3
4x

+
−=−

−

=+

−
+

=
−

−
=

+

−
=

+

)()(
 

 

2x24x2 −=+  

Tabela 9: Equações do pós-teste 

Essas equações foram selecionadas pelo professor com base nas 

equações do pré-teste. Procuramos escolher equações com os mesmo níveis de 

dificuldades classificados no pré-teste de níveis 1, 2 e 3. A quantidade de 

equações foi a mesma em cada nível em relação ao pré-teste.  

A seguir, vamos analisar os erros cometidos pelos alunos em cada 

equação nos três níveis. 

 

6.8 Análises dos erros em cada nível do pós-teste 

Analisamos os erros em todas as equações em cada nível e os resultados 

estão a seguir. 

 

6.8.1 Erros nas equações do nível 1 do pós-teste 

 Na equação  não tivemos erros, os seis alunos concluíram 

corretamente o exercício. 

x312 =
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2x52xPara a equação 3 +=−

422x5x3

 observamos uma única resolução errada, 

que foi a seguinte: 

=⇒+=− 2x  ...;

2x24x2

 

Essa resolução evidencia que existe dificuldade na adição de termos 

literais. O erro pode ter ocorrido devido à falta de atenção ou uma dificuldade 

conceitual do aluno que considera o resultado da adição de número relativo 

sempre positivo. 

Na equação −=+

642x2x2...; a

 tivemos dois erros, mostrados a seguir: 

−=⇒−−=− x  )
2x424x2 ...; b =⇒−=+2x )

 

No item a), há dificuldade na adição de termos literais e no item b), o aluno 

não troca de operação quando um termo da igualdade da equação é “transferido” 

de um membro para outro da igualdade. Quatro alunos concluíram corretamente 

essa equação, ou seja, marcaram no software a opção sem solução. 

 

6.8.2 Erros nas equações do nível 2 do pós-teste 

Para a equação )()( 5x34x2 −=+  tivemos os dois seguintes erros: 

15x38x2a −=+

23x

23x

23x1
815x3x2

−=

−
=

−=−
−−=−

           
1

            

        
       

  )...;

5x34x2b −=+  )()()

 

19x
19x

154x3x2
15x3x2

=
−=−

−−=−
−=+

     
     

    
4     
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No item a), a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição 

é realizada corretamente, mas na igualdade −=−  o aluno troca o sinal do 

número –1 quando “passa” do primeiro membro da igualdade da equação para o 

segundo, ocasionando um erro. Esse erro pode ter ocorrido por falta de atenção 

ou por dificuldade conceitual, pois o aluno acredita que mudar de membro da 

igualdade deve ser seguido da mudança do sinal negativo do número. No item b), 

o aluno não aplica corretamente a propriedade distributiva da multiplicação em 

relação à adição no primeiro membro da igualdade da equação, provavelmente 

devido à falta de atenção ou dificuldade conceitual com relação a esta 

propriedade. 

)()( 2x221x32 +=+−Na equação , tivemos o seguinte erro: 

0x
4
0x

x4
422x2x6

=

=

=
+−=−

0

4x222x6 +=+−  ...;

 

A propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição foi 

realizada corretamente. O erro ocorreu na adição de números relativos, 

provavelmente devido a erro no cálculo mental. 

 

6.8.3 Erros nas equações do nível 3 do pós-teste 

Na equação 
4

6x
3

4x −
=

+ , observamos o seguinte erro: 

 

34

  

=
−−=−
−=+

=

x
1816x3x4

18x316x4
212

..., −+ 18x316x4

 

   



  

O aluno aplica corretamente o cálculo do mínimo múltiplo comum. O erro 

ocorre na adição de números relativos, devido provavelmente à dificuldade 

conceitual em operar com números negativos. 

Na equação 
23

3x32x −
=

+ , observamos os dois seguintes erros: 

 

6x94x2
6
x33

6
2x2

23
a)

−

3x32x

=+

−
=

+

=

    

2 

   

).()(

−+

 

32x9x2
66

b

−−=

x9x2

−

−
=

+

        

   ...;) 32
 

No item a), o aluno aplica corretamente o cálculo do mínimo múltiplo 

comum, errando somente na escrita do termo –3, trocando-o por –2, devido 

provavelmente à falta de atenção. No item b), o aluno não aplica corretamente o 

cálculo do mínimo múltiplo comum, devido provavelmente a uma dificuldade 

conceitual. 

Para a equação
532

−
31x21x2 +

=
− )()( , tivemos os dois seguintes erros: 

1181x10x30
181x101x30

303030
...; a

+−=−
−+=−

−=

        

   ) 18x10x30 +− 11

 

17x40
151810x30
1810x1015x30

303030
 ...; b

=
+−=+
−+=−

−
1810x1015x30 +

=

                 
10x        

          

 ) −

 

No item a), não é aplicado corretamente o cálculo do mínimo múltiplo 

comum. O aluno considera um dos termos entre parênteses como um termo 

independente. Esse erro é devido, segundo Cortés e Kavafian (1999), a uma 
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"falsa regra" disponível pelo aluno. No item b), a aplicação do cálculo do mínimo 

múltiplo comum é realizada corretamente, o erro ocorre na passagem do termo 

literal 10x do segundo membro  para o primeiro da igualdade, pois não houve a 

aplicação da operação inversa, possivelmente devido à falta de atenção ou 

dificuldade conceitual do aluno. 

Na equação 
x23x

=+
323 , evidenciamos os seguintes erros: 

x94x18
x6x6x6

a =+⇒=+    ) 9x418x  

x9x418
x6x6x6

b =+⇒=+    ) 18 9x4  

x94x18c =+⇒=+
666

  ) x94x18  

Em todos os itens ocorreram erros na aplicação do cálculo do mínimo 

múltiplo comum e no item c), o aluno não considerou o termo literal x no cálculo 

do mínimo múltiplo comum. Evidenciamos para essa equação um aumento nos 

erros, provavelmente devido o denominador da equação ter o termo literal 2x. 

Para a equação 
23

x3
3

1x21x2 +
−=−

−  tivemos os três seguintes erros: 

9
17x

9x17
342x3x18x4

x34x186x4
6666

 ...;a

=

=
++=+−
+−=−−

3x34x186x4 +
−=−

−

          

     
  

3      

 )

 

31          

 

+−=−−

+
−=−

x34x3x4
66

x3
6

 ...;b) − 1x341x22 )()(
 

                                                                                                                                           102 
   



  

11
9x

9x11
234x3x18x4

x34x182x4
6666

...; c

−=

=−
++=+−
+−=−−

3x34x182x4 +
−=−

                

      
    

3        

  ) −

 

Em todos os itens evidenciamos que a propriedade distributiva da 

multiplicação em relação à adição no termo 
6

13 )x( +− é efetuada sem considerar o 

sinal negativo quando o aluno multiplica o número –3 por 1. Dessa forma tem-se 

resultado 3 ao invés do valor correto –3. Esse erro é devido provavelmente à 

dificuldade em operar com o sinal negativo. No item b), o cálculo do mínimo 

múltiplo comum não é aplicado em todos os termos da equação, um erro devido à 

dificuldade conceitual na resolução de equações com coeficientes fracionários. 

 

6.9 Síntese do pós-teste 

As tabelas a seguir, sintetizam os resultados do pós-teste, mostrando o 

índice de acerto em cada questão, o índice dos erros e os tipos de erros 

encontrados. 
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Equações: 
nível 1 

Índice 
de 

acertos 
Tipos de erros 

Índice 
dos 

erros 

x312 =  100%  Não ocorreu. 0% 

2523 +=− xx 83,3%  Adição de números relativos. 16,6%

 Adição de números relativos. 16,6%

2242 −=+ xx 66,6% 
 

Não realizou corretamente a operação inversa da 
adição quando "mudou" um termo de um membro da 

igualdade para outro.  
 

16,6%

Tabela 10: Índice de acertos e tipos de erros nas equações do nível 1 do pós-teste 

 
 

 

Equações: nível 2 
Índice 

de 
acertos

Tipos de erros 
Índice 
dos 

erros 
 

 Dificuldade de realizar corretamente a 
operação inversa da adição quando um termo 
é “transferido” de um membro para outro da 

igualdade da equação. 
 

16,6%

)x()x( 5342 −=+  66,6% 
 

Aplica a propriedade distributiva da 
multiplicação em relação à adição apenas a 

um termo entre parênteses 
. 

16,6%

)x()x( 222132 +=+−  83,3%  Adição de números relativos e cálculo mental. 16,6%

Tabela 11: Índice de acertos e tipos de erros nas equações do nível 2 do pós-teste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           104 
   



  

Equações: nível 3 
Índice 

de 
acertos

Tipos de erros 
Índice 
dos 

erros 

4
6

3
4 −
=

+ xx
 

 
83,3%

 

Adição de números relativos. 
 16,6%

 
Falta de atenção ao escrever um dos termos 

da equação. 
 

16,6%
 

2
33

3
2 −
=

+ xx
 

 
66,6%  

Dificuldade conceitual na aplicação do cálculo 
do mínimo múltiplo comum. 

 

16,6%

Dificuldade conceitual na aplicação do cálculo 
do mínimo múltiplo comum. 

 
16,6%

 

5
3

3
12

2
12

−
+

=
− )x()x(

 

 
 

66,6%
 
 

 
O aluno não realiza corretamente a operação 

inversa da adição quando um termo é 
"transferido" de um membro da igualdade 

para outro. 
 

16,6%

xx 2
3

3
23
=+   

50% 

 
Dificuldade na aplicação do cálculo do mínimo 

múltiplo comum. 
 

50% 

Dificuldade de trabalhar com o sinal negativo 

que precede a fração 
2

1+x
.  33,3%

 

2
1

3
23

3
12 +

−=−
− xxx

 50% Não aplica o cálculo do mínimo múltiplo 
comum a todos os termos da igualdade da 
equação e dificuldade de trabalhar com o 

sinal negativo que precede a fração.  

16,6%

Tabela 12: Índice de acertos e tipos de erros nas equações do nível 3 do pós-teste. 

 

6.10 Comparação entre o pré-teste e o pós-teste 

Nesta parte do trabalho vamos fazer uma comparação entre os índices de 

acertos obtidos no pré-teste e no pós-teste, avaliando assim a evolução dos 

alunos após a seqüência de atividades. 

 Nas tabelas, a seguir, apresentamos as porcentagens de acertos dos 

alunos em cada equação, para cada nível. O critério usado para comparar as 

equações do pré-teste e do pós-teste levou em consideração as operações, 
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(adição, subtração, multiplicação ou divisão) que deveriam ser realizadas para 

resolvê-las, ou seja, são equações que tem o mesmo grau de dificuldade e 

necessitam das mesmas operações. 

 

Equações do pré-teste: 
nível 1 

Índice de acertos Equações do pós-teste: 
nível 1 

Índice de acertos

 
62 =x  

 
75% 

 
x312 =  

 

 
100% 

 
2422 +=− xx  

 
50% 

 
2523 +=− xx  

 

 
83,3% 

 
21 +=+ xx  

 

 
37,5% 

 
2x24x2 −=+  

 
66,6% 

Tabela 13: Índice de acertos do pré-teste e do pós-teste para as equações do nível 1 

 
 

Equações do pré-teste: 
Nível 2 

Índice de acertos Equações do pós-teste: 
Nível 2 

Índice de acertos

 
)x()x( 3223 −=−  

 

 
62,5% 

 
)x()x( 5342 −=+  

 
66,6% 

 
)x()x( 431122 +=−+  

 

 
50% 

 
)x()x( 222132 +=+−  

 
83,3% 

Tabela 14: Índice de acertos do pré-teste e do pós-teste para as equações do nível 2 
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Equações do pré-teste: 
Nível 3 

Índice de acertos Equações do pós-teste: 
Nível 3 

Índice de acertos

 

3
)8x(

2
)5x( +
=

+
 

 

 
37,5% 

 

4
6

3
4 −
=

+ xx
 

 
83,3% 

 

5
72

2
1 )x()x( +
=

−
 

 

 
50% 

 

2
33

3
2 −
=

+ xx
 

 
66,6% 

 

2
5

12
3

12
−

+
=

− xx
 

 

 
50% 

 

5
3

3
12

2
12

−
+

=
− )x()x(

 

 
66,6% 

 

xx 2
5

2
13
=+  

 

 
12,5% 

 

xx 2
3

3
23
=+  

 
50% 

 
 

2
1

4
3

4
12 )x(x)x( +

−=−
−

 

 
25% 

 

2
1

3
23

3
12 +

−=−
− xxx

 

 
50% 

Tabela 15: Índice de acertos do pré-teste e do pós-teste para as equações do nível 3 

Nas equações do nível 1 (tabela 13), evidenciamos um avanço nos 

resultados do pós-teste em relação ao pré-teste, apesar de alguns erros como 

“passar” um termo de um membro para outro da igualdade sem realizar a 

operação inversa, ainda ter acontecido. Na equação que recai em 0x = b, tivemos 

alguns avanços, mas como já esperávamos, foi a questão na qual os alunos 

tiveram maior dificuldade, pois necessita de uma interpretação mais elaborada, 

pois essa equação não possui solução. 

Nas equações do nível 2 (tabela 14), o principal avanço constatado no pós-

teste em relação ao pré-teste foi à aplicação correta da propriedade distributiva da 

multiplicação em relação à adição, um dos principais objetivos desse nível. Por 

exemplo, na equação )()( 5x34x2 −=+ do pós-teste resolvido por 6 alunos, 5 

deles aplicaram corretamente a propriedade distributiva da multiplicação em 

relação á adição, enquanto que na equação 3 )()( 3x22x −=− do pré-teste dos 8 

alunos participantes, apenas 3 aplicaram corretamente essa propriedade. Erros, 

tais como, a “troca” de termos de um membro para outro da igualdade sem 
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realizar a operação inversa e cálculo mental incorreto, também foram 

evidenciados. 

Nas equações do nível 3 (tabela 15), constatamos importantes avanços 

nas aplicações correta do cálculo do mínimo múltiplo comum, um dos principais 

objetivos desse nível. Por exemplo, na equação 
43

6x4x −
=

+  do pós-teste, os 6 

alunos aplicaram corretamente o cálculo do mínimo múltiplo comum, enquanto 

que na equação 
32

8x5x )()( +
=

+  do pré-teste, dos 8 alunos, apenas 3 aplicaram 

corretamente a propriedade. Constatamos que alguns erros, tais como, a 

dificuldade de trabalhar com o sinal negativo, a mudança de termo de um membro 

para outro da equação sem realizar a operação inversa e erros no cálculo mental, 

ainda foram constatados. 

Levando em conta que os alunos trabalharam exclusivamente com o 

Aplusix, podemos atribuir essa melhora nos resultados obtidos às características 

educacionais do software e às escolhas das situações de aprendizagem. 

É claro que, além disso, essas atividades tiveram a nosso ver resultados 

positivos por vários motivos, tais como: a quantidade reduzida de alunos, a 

disposição dos mesmos em fazerem um trabalho extra-classe, a seqüência de 

atividades propostas e a mudança de postura do professor perante aos alunos.   
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Considerações Finais 

 

A presente pesquisa, diagnóstica e com predominância qualitativa, tem 

como objetivo identificar os principais erros dos alunos de 8 as  séries nos 

procedimentos de resolução de equações algébricas de 1 o  grau.  Através da 

ferramenta vídeocassete do Aplusix analisamos os erros nas equações do pré-

teste e propusemos uma Seqüência de Atividades com o objetivo de propiciar ao 

aluno indagações e reflexões sobre os seus erros. Utilizamos no desenvolvimento 

de todas as atividades o software Aplusix, por considerarmos uma ferramenta que 

auxilia no processo de aprendizagem de álgebra, em especial equações de 1 o  

grau. 

No desenvolvimento da pesquisa, inicialmente elaboramos e aplicamos um 

pré-teste contendo 10 equações de 1 o  grau. Com base no trabalho de Cortés e 

Kavafian (1999), identificamos e analisamos os erros nas resoluções dos 

exercícios dos alunos. Em seguida, realizamos 4 etapas de exercícios com níveis 

de dificuldades crescentes de uma etapa para outra. Finalmente, aplicamos um 

pós-teste para verificarmos os possíveis avanços na aprendizagem de conceitos e 

técnicas de resolução de equações de 1 o  grau. 

As análises das resoluções dos exercícios foram feitas através da 

ferramenta vídeocassete do Aplusix. Essa ferramenta foi de grande importância 

nas análises, pois contribuiu para identificar os erros, mesmos os que por ventura 

o aluno apagou e fez correções, e dessa forma facilitou a escolha adequada de 

equações para as etapas seguintes.  

Nas quatro aulas em que os alunos resolveram exercícios usando a opção 

verificação permanente entre as etapas, ou seja, o software mostrou a 

equivalência entre etapas consecutivas da equação, evidenciamos que os alunos 

modificam mais facilmente suas respostas do que quando estão trabalhando no 

ambiente papel e lápis. Quando era mostrada a não equivalência, o aluno podia 

rever a sua resolução e alterá-la. Além disso, eles buscam uma quantidade maior 

de estratégias para resolver as equações. Acreditamos que isso se deve ao fato 
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do aluno dispor, quando resolve a equação com o auxílio do software Aplusix, da 

possibilidade de verificação permanente do seu trabalho validando ou não em 

cada momento da resolução. 

Podemos observar nas tabelas 14, 15 e 16 do capítulo VI que ocorreram 

avanços importantes entre os exercícios do pré-teste e do pós-teste.  

Percebemos grande motivação dos alunos na realização dos exercícios 

usando o Aplusix.  O software também possibilitou uma maior liberdade ao aluno 

em seu tempo de aprendizagem e formas de encaminhar a resolução dos 

exercícios. Como já relatamos neste trabalho, 2 alunos terminaram a Seqüência 

de Atividades programada para 4 etapas em apenas três, enquanto que os outros 

alunos usaram todas as etapas, assim acreditamos que foi respeitado o tempo de 

aprendizagem dos alunos. Dessa forma, consideramos Aplusix uma ferramenta 

importante na aprendizagem de Álgebra. 

Evidenciamos que os alunos apresentam diversas dificuldades na 

resolução de equação de 1 o  grau, tais como: transpor um termo de um membro 

para outro da igualdade da equação sem realizar a operação inversa, aplicação 

incorreta da propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e da 

aplicação do cálculo do mínimo múltiplo comum, aplicação de propriedades 

indevidas, etc. Esses erros são devidos geralmente a dificuldades conceituais e a 

mecanização de determinadas regras. 

Com relação aos métodos de resolução das equações de 1 o  grau, 

observamos que todos os alunos utilizaram o mesmo método, ou seja, transpor 

um termo de um membro para outro da igualdade, sem aplicação explícita do 

princípio aditivo ou multiplicativo. O problema na utilização desse método, como já 

foi destacado no capítulo I deste trabalho, está na mecanização de regras, pois o 

aluno acredita que mudar um termo de um membro para outro da igualdade da 

equação deve ser sempre acompanhada da mudança de sinal. 

Com o intuito de diminuir a mecanização de regras na resolução de 

equações algébricas de 1 o  grau sugerimos, com base nas orientações dos PCN, 

que no início do ensino de equações, que geralmente no Brasil acontece na 6 a  
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série do ensino fundamental, o professor trabalhe com atividades que privilegiam 

as operações inversas quando um termo é “transferido” de um membro para outro 

da equação e também atividades que enfatizem  a equivalência entre os membros 

da igualdades da equação, como por exemplo atividades que envolva balança de 

pratos em equilíbrio. 

Nas 4 aulas após o pré-teste, em que o aluno resolvia as atividades com a 

indicação de equivalência e indicadores de estado fornecidos pelo software, o 

aluno teve que decidir sobre suas ações verificando quando não havia 

equivalência entre as etapas, onde estava o erro e qual estratégia deveria ser 

usada para corrigir o erro. Essas ações e retroações proporcionaram ao aluno 

maior liberdade em suas ações e uma reflexão sobre os erros cometidos. 

Ao usar ferramenta computacional, tivemos a intenção de colaborar com o 

processo de ensino e aprendizagem de resolução de equações algébricas de 1 o  

grau, proporcionando mais uma ferramenta para auxiliar o aluno em sua 

aprendizagem e fornecer ao professor mais uma alternativa para o ensino de 

equações de 1 o  grau. 

Na utilização do Aplusix evidenciamos algumas vantagens com relação ao 

processo ensino e aprendizagem de equações algébrica de 1 o  grau. Inicialmente, 

destacamos as equivalências ou não que o software fornece entre etapas 

consecutivas da equação favorecendo a tomada de decisões por parte do aluno e 

uma maior independência do mesmo em relação ao professor; consideramos 

também o videocassete outra ferramenta importante, pois oferece ao professor a 

oportunidade de observar o processo de desenvolvimento do raciocínio do aluno 

em cada etapa de resolução do exercício; o banco de dados, contendo vários 

exercícios separados por assunto e por níveis de dificuldades também é uma 

ferramenta que auxilia o professor na elaboração de suas aulas; finalmente 

destacamos a ferramenta AplusixEditor, na qual o professor pode criar exercícios 

em linguagem natural ou algébrica, usamos essa ferramenta na elaboração das 

equações do pré-teste e do pós-teste. 

Um ponto negativo que identificamos no Aplusix é que ele considera 

equivalente duas etapas consecutivas analisando apenas o conjunto solução de 
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cada etapa, ou seja, ele não faz uma análise da operação realizada em cada 

etapa, podendo assim ocorrer erros na resolução do exercício e o software 

considerar equivalente a etapa, como no exemplo que mostramos no quadro 3 

desse trabalho. 

Gonçalves (2007) destaca em seu trabalho a falta de algumas ferramentas 

no software, tais como: construção de desenhos para facilitar o aluno na 

representação de determinadas atividades e um ambiente de pesquisa no qual o 

aluno pudesse relacionar as propriedades algébricas com a resolução do 

exercício, favorecendo a pesquisa e o estudo dos conceitos selecionados pelo 

Aplusix. 

Ao trabalharmos com a versão mais recente do software Aplusix, do ano de 

2007, verificamos que já é possível inserir figuras e construir desenhos para 

representar determinadas situações problemas. A cada versão, Aplusix traz novas 

ferramentas no intuito de aprimorar o ensino e a aprendizagem de Álgebra.     

Foi grande nossa satisfação em trabalhar resoluções de equações de 1 o  

grau usando o software Aplusix, pois percebemos que os alunos estavam 

motivados e sentiram-se mais seguros em resolver os exercícios resultando numa 

melhor aprendizagem de conceitos e técnicas de resolução de equações de 1 o  

grau. 

Com relação ao ensino, uma vantagem a ser destacada na utilização do 

software Aplusix é a ferramenta videocassete, que possibilita ao professor 

analisar como o aluno resolve o exercício em todos os seus detalhes e detectar 

os erros. Dessa forma, o professor tem melhores condições de propor atividades 

adequadas e também usando o software pode trabalhar de forma diferenciada 

com alunos que tem mais dificuldade. 

Acreditamos termos contribuído com o Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação Algébrica – GPEA, pois ao responder nossas questões de pesquisa 

respondemos também parte dos questionamentos do projeto intitulado 

“expressões, equações e inequações – pesquisa, ensino e aprendizagem” no qual 

este trabalho está inserido. 

                                                                                                                                           112 
   



  

O resultado positivo desse trabalho nos proporciona idéias para novas 

pesquisas. O estudo das equações de 2 o  grau usando ferramenta computacional 

é um tema de nosso interesse. O software Aplusix trabalha resolução de 

equações de 2 o  grau através da fatoração da equação, o que é um diferencial em 

relação ao livro didático, pois este geralmente apresenta a resolução através de 

fórmula matemática. 

Concluindo nosso trabalho, acreditamos ter contribuído com o ensino de 

Matemática, em particular equações algébricas de 1o  grau fornecendo subsídios, 

ou seja, meios que favorecem o processo ensino e aprendizagem de conceitos e 

técnicas do tema abordado.  
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