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Prezado(a) professor(a), 

 

Este kit de provocações matemáticas foi desenvolvido durante minha pesquisa 

de mestrado profissional, na qual analisei o impacto do uso de artefatos (linguagens, 

materiais manipuláveis e gestos) durante algumas intervenções em sala de aula, com o 

intuito de provocar nos alunos o engajamento em uma Atividade1 de generalização de 

padrões. Esta Atividade teve como objetivo introduzir o pensamento algébrico em uma 

turma de 8º ano em uma escola estadual do município de Belo Horizonte. 

Professora da rede há 12 anos, sempre me preocupei com o ensino de álgebra 

que tinha como base tão somente o domínio de técnicas de transformação de expressões. 

Tal fato me fez buscar propostas em que a aprendizagem de álgebra possa ter 

significado para os alunos. Em meus estudos, chamaram a minha atenção as propostas 

em que um possível caminho de iniciação à álgebra fosse por meio da generalização de 

padrões, por contemplar elementos característicos do pensamento algébrico 

(RADFORD, 2010; VALE; PIMENTEL, 2011; FIORENTINI; MIORIM; 

MIGUEL,1993). 

Os artefatos presentes neste kit foram utilizados durante intervenções que 

realizei nas aulas do professor regente das classes de 8º ano de uma escola da rede 

estadual de Minas Gerais, onde atuo há 11 anos. Apresentei aos alunos tarefas 

envolvendo padrões visuais, sequências repetitivas e de crescimento, observando, 

durante o processo de intervenção, mudanças nas atitudes dos alunos em relação à 

atividade de sala de aula e a emergência de elementos característicos do pensamento 

algébrico. A linguagem oral, nem sempre valorizada no contexto escolar, foi o artefato 

mais utilizado pelos alunos durante as intervenções, potencializando momentos de 

discussões coletivas, posicionamento frente às tarefas e confirmando as ideias dos 

estudiosos da área quando afirmam que é possível pensar algebricamente sem a 

obrigatoriedade do uso de símbolos. 

Pude concluir, nesta pesquisa, que é possível abordar a álgebra no 8º ano a partir 

de um processo em que todos tenham a oportunidade de se colocar durante as tarefas, 

 
1 “Atividade” (com inicial maiúscula), e não “atividade”, será vista aqui com referência à Teoria da 

Atividade. Para melhor entendimento, ver à frente o tópico 6.1, “A Atividade de Generalização de 

Padrões”. 



4 
 

independentemente de rótulos e que seja, acima de tudo, um caminho em que todos 

possam ouvir e serem ouvidos, abrindo espaço para um ambiente de exploração, 

investigação, autonomia e confiança. 

Os conflitos provocados por esse kit merecem destaque durante sua utilização. 

Sem o olhar para os conflitos, será um simples kit de materiais didáticos que poderão 

não atuar como artefatos mediadores da Atividade de Generalização. Durante o 

processo de intervenção, cada tarefa era analisada frente aos conflitos que causava 

durante a sua aplicação, ou seja, a reação dos alunos, seu envolvimento, minhas atitudes 

e do professor da turma, de forma que nossas ações eram direcionadas para o 

enfrentamento de tais conflitos. Desse modo, ao lançar mão dos artefatos presentes 

neste kit, esteja aberto para os obstáculos e para o seu enfrentamento juntamente com a 

classe, no sentido de modificar a Atividade de alunos e professores. 

Inicio este guia apresentando as inquietações vivenciadas em minha trajetória 

com o ensino de álgebra. A seguir, apresento as ideias norteadoras das intervenções 

realizadas e finalizo com fichas de tarefas que acompanham cada material do kit. 

Em minha dissertação, disponível em www.fae.ufmg.br/promestre, você terá 

acesso a todo o seu processo de desenvolvimento desse produto, descrição e análise das 

intervenções realizadas e à fundamentação teórica desse trabalho. 

Espero que este kit provoque você e seus alunos para uma visão de álgebra que 

vai muito além do simples copiar e reproduzir, mas que, acima de tudo, possa 

empoderá-los, fazendo-os se sentir confiantes e ter uma visão de aula de matemática 

como espaço para discussões e mobilizações, nem sempre valorizadas pela escola. 

 

 

Com carinho, 

Flávia 
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1. POR QUE PESQUISAR SOBRE O ENSINO DE ÁLGEBRA? 

 

A generalização de padrões tem sido apontada como um caminho de iniciação à 

álgebra, por contemplar o desenvolvimento do pensamento algébrico (RADFORD, 

2011; VALE; PIMENTEL, 2011), contrariando a concepção de que a este se resume ao 

simples ensino de técnicas e manipulação de expressões. 

Durante toda a minha trajetória de estudante e professora de matemática em 

nível básico e superior, convivi com o desafio constante de ensinar técnicas e 

“macetes”, o que me incomodava bastante. Sempre uso os produtos notáveis como 

exemplo desse desafio. Ensinava monômios e as operações associadas, depois 

binômios, polinômios e, após um trabalho exaustivo de treino com os alunos por meses, 

iniciava os produtos notáveis. Esse era um marco para mim e para os alunos. Para mim, 

por ver que tanto treino, nomes e regras não eram utilizados pelos alunos ao se deparar 

com uma situação problema em que tudo tivesse que ser colocado em prática. Para os 

alunos, porque, a meu ver, demonstravam total desconhecimento do trabalho com 

aquelas expressões, agora juntas, muitas vezes desmotivados e afirmando não saber o 

motivo de trabalhar com tantas letras. 

Sempre argumentava que a álgebra era uma ferramenta para o posterior trabalho 

com equações e funções e que, do 9o ano em diante, tudo teria letras. O meu argumento 

não convencia a mim nem a meus alunos, tenho certeza disso. Houve um período em 

que argumentava que a álgebra “era quando passávamos a fazer com letras tudo que 

fazíamos com números”, mas com a questão que internamente me perseguia: como 

alunos tão bons na aritmética, quando se deparavam com as letras, perdiam o prazer em 

estudar matemática? 

Essa vivência me provocava reflexões e o desejo de mudar a forma de conduzir 

o ensino de álgebra, buscando leituras e recursos didáticos que pudessem me auxiliar 

nesse processo. Tinha certo preconceito com o uso de material concreto, que parecia ser 

desconectado da aula tradicional, deixando um ar de recreação. Percebia que nem 

sempre o seu uso resultava em aprendizagem. Na álgebra, observava que a transição de 

concreto para abstrato era ainda mais complicada, como, por exemplo, no trabalho com 

equações, em que os alunos as resolviam com uso do material, mas, ao retornar para o 

caderno, era como se nunca tivessem resolvido uma equação. 

No ensino superior, como docente no curso de licenciatura em Matemática, 

observei a supervalorização do material concreto por parte dos alunos e também uma 
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visão de álgebra reduzida ao trabalho com fórmulas. Paralelamente, verifiquei que a 

linguagem algébrica, tão valorizada entre os licenciandos, não era usada de forma 

consciente para a resolução de problemas, habilidade que é medida por avaliações 

sistêmicas ao fim do 9o ano, como o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica 

(Simave/Proeb) e proposta no currículo. Assim, ocorreu-me a questão: “se estou aqui na 

licenciatura, formando professores para ensinar álgebra que já apresentam dificuldades 

com a linguagem que lhe é específica, e mesmo assim a supervalorizam, que estratégias 

utilizarei para discutir com eles seu ensino?” 

Nesse momento, intensifiquei meus estudos acerca da álgebra, esclarecendo 

pontos relevantes não contemplados durante minha formação e que, com certeza, 

tiveram forte impacto em minha prática. Assim, discuti-los na licenciatura proporcionou 

contato com as ideias dos estudantes acerca do ensino de álgebra e uma revisão dos 

meus próprios pressupostos. 

Esta revisão de pressupostos e os desafios de se buscar uma nova proposta 

orientaram um aprofundamento teórico, culminando com a minha entrada no Programa 

de Pós-Graduação Educação e Docência da FaE, na Universidade Federal de Minas 

Gerais. 

Na linha de Educação Matemática, desenvolvi a pesquisa intitulada “Introdução 

ao pensamento algébrico: a generalização de padrões”, durante os anos de 2015 e 2016. 

Em 2015, aprofundei leituras e cursei disciplinas que estimularam minha reflexão 

acerca da minha prática e um olhar crítico para a diversidade em sala de aula, em 

especial, em uma escola pública. Em 2016, realizei a pesquisa de campo, em que este 

produto foi implementado e avaliado. 

 

2. MAS EXISTE UM OUTRO JEITO DE SE ENSINAR ÁLGEBRA? 

 

Durante 10 anos de minha trajetória docente, quase todos trabalhando no 8º ano, 

poderia jurar que não. Os livros didáticos e a proposta curricular da rede estadual de 

Minas Gerais propõem a introdução da linguagem algébrica no 7º ano, a partir do 

trabalho com equações e, no 8º ano, o cálculo algébrico, terminologia constante em 

muitos livros didáticos. Seguindo à risca o currículo proposto, o ensino e a 

aprendizagem de álgebra apresentam um traço fortemente mecânico de memorização de 

regras. No ano de 2014, ao elaborar a ementa da disciplina Prática de Ensino, foi que, 

por sugestão do coordenador do curso de licenciatura em Matemática da Universidade 
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Estadual de Minas Gerais (UEMG), na qual ingressava como docente, ouvi, pela 

primeira vez, a expressão “pensamento algébrico”. 

 

3. PENSAMENTO ALGÉBRICO: O QUE SERIA ISSO? 

 

Após esse primeiro “choque” com a sugestão de meu coordenador, eu, 

especialista em Educação Matemática pela PUC-MG, nunca tinha ouvido falar em 

pensamento algébrico, aritmético, geométrico ou estocástico. Com isso, engajei-me em 

leituras e me surpreendi durante a leitura de Lins e Gimenez (1997), que veemente 

argumentam que não há razão para que álgebra e aritmética sejam ensinadas 

separadamente, e que, mais do que isso, a álgebra deveria ser ensinada precocemente. A 

identificação com as ideias dos autores foi tão forte que ali, ao ler aquele livro pela 

primeira vez, decidi pesquisar mais acerca desse “tal” pensamento algébrico. 

A leitura do artigo de Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) e a obra de Usiskin 

(1995) foram fundamentais para compreender que a linguagem algébrica, vista na 

escola como um conteúdo que é apenas um estágio de desenvolvimento histórico pelo 

qual a álgebra passou. Na verdade, ela é algo maior, um campo da matemática que está 

presente nas mais diversas situações em que ocorre a indeterminação (FIORENTINI; 

MIORIM; MIGUEL, 1993). Estas podem acontecer em problemas relacionados à 

matemática ou não. 

Assim, podemos falar de pensamento algébrico como o modo de lidar com essas 

situações, de modo a analisá-las e utilizar ferramentas matemáticas que possam 

simplificar e abreviar a sua solução. De acordo com Vale e Pimentel (2011), o 

pensamento algébrico implica compreender e analisar uma situação-problema, 

aplicando procedimentos formais de maneira consciente, por meio do processo de 

simbolização, modelação e estabelecimento de relações. 

Nesse sentido, o pensamento algébrico se manifesta pelas seguintes 

características: (a) percepção de regularidades; (b) estabelecimento de relações; (c) 

simbolização e (d) modelação. 

Entre outras, as leituras citadas me surpreenderam também no que diz respeito à 

data das publicações. Muitos estudos se iniciaram, ou obras foram escritas, na década de 

1990, período em que eu fiz o 8º ano e finalizei o ensino médio. Em 2006, ano em que 

me formei, ainda não havia tido a oportunidade de refletir sobre o ensino de álgebra. Em 

minha formação, o trabalho com o pensamento algébrico não foi contemplado em 
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nenhuma disciplina da graduação, além de não constar na proposição curricular para o 

estado de Minas Gerais ou nos manuais de professor dos livros didáticos de 

Matemática. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) são claros ao afirmar 

que o objetivo do ensino de álgebra é o desenvolvimento do pensamento algébrico, mas, 

ao contrário dos NCTM (2000),2 ME(2007),3 por exemplo, não apresentam uma 

proposta clara para atingi-lo. 

 

4. MAS SE O OBJETIVO DA ÁLGEBRA É DESENVOLVER O PENSAMENTO 

ALGÉBRICO, POR QUE NÃO SE FALA DELE? 

 

Na verdade, ao se falar em ensino de álgebra, temos que levar em conta o seu 

percurso histórico. No Brasil, a álgebra passou a fazer parte do currículo do ensino 

secundário no início do século XIX, como componente curricular ao lado da geometria, 

aritmética e trigonometria, ensinadas como disciplinas estanques, de modo que o estudo 

da álgebra sucedia o estudo completo da aritmética e antecedia o de geometria. Em 

1930, após a reforma Francisco Campos, a matemática passou a existir como disciplina, 

unificando esses quatro componentes: (a) aritmética; (b) álgebra; (c) geometria; (d) 

trigonometria. Assim, durante o chamado movimento da matemática moderna, na 

década de 1960, houve a unificação de álgebra, geometria e aritmética, a partir da 

introdução da linguagem dos conjuntos e do simbolismo algébrico (FIORENTINI, 

MIORIM, MIGUEL, 1992). 

De acordo com Fiorentini, Miorim e Miguel (1993), há diversas leituras acerca 

do processo histórico percorrido pela álgebra, umas que acompanham o 

desenvolvimento da linguagem, outras do pensamento algébrico. Isso evidencia que há 

diversas concepções acerca dos objetivos do seu estudo e ensino, o que, de acordo com 

os autores, de modo consonante, apontam para uma concepção dominante em que há a 

valorização da linguagem em detrimento do pensamento algébrico. 

A forma como a álgebra chegou à escola a colocou na situação de um conteúdo 

importante e que poderia estruturar, por meio de sua linguagem, a geometria e a 

aritmética. Assim, a preocupação com uma álgebra estruturadora e a ênfase dada ao 

 
2 National Council of Teachers of Mathematics, dos Estados Unidos. 
3 Programa de Matemática para o Ensino Básico, de Portugal. 
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ensino de sua linguagem foram consideradas fundamentais à compreensão dos 

conteúdos, pois, por meio delas, tudo poderia ser provado. 

Assim, como Lins e Gimenez (1997), Fiorentini, Miorim e Miguel (1993) 

discutem que, historicamente, a álgebra sempre teve o foco na aquisição da linguagem 

em detrimento do pensamento algébrico, o que explica, por exemplo, algumas 

tendências que visam facilitar o seu ensino, como recorrer a balanças para o ensino de 

equações ou ao uso de áreas de polígonos para o ensino de produtos notáveis. Esses 

recursos têm por trás a intenção de que, de uma forma mais concreta, o aluno se 

aproprie da linguagem. 

Usiskin (1995), na mesma linha de pensamento dos autores citados, afirma que o 

ensino de álgebra está sempre relacionado com a concepção que se tem dela. Lins e 

Gimenez (1997) concordam com Usiskin (1995) ao dizerem que um professor que 

pense que a resolução de uma equação só acontece por meio do uso de símbolos, 

provavelmente irá priorizar isso em seu trabalho. Usiskin (1995) sistematizou a relação 

entre as diferentes concepções de álgebra e suas finalidades para o ensino, como mostra 

o QUADRO 1, a seguir: 

 

QUADRO 1 

A relação entre as diversas concepções de álgebra e o uso das variáveis 

Concepção de álgebra Uso das variáveis 

Aritmética generalizada Generalizadoras de modelos (traduzir, generalizar) 

Meio de resolver certos 

problemas 

Incógnitas, constantes (resolver, simplificar) 

Estudo de relações Argumentos, parâmetros (relacionar, gráficos) 

Estrutura Sinais arbitrários no papel (manipular, justificar) 

Fonte: USISKIN, 1995, p. 20. 

 

Retomando as ideias dos PCN (BRASIL, 1998), diante desse caráter múltiplo da 

álgebra, a maneira de abordá-la sem o viés exclusivo de qualquer concepção seria por 

meio do trabalho dentro das quatro concepções. 

Nessa perspectiva, na década de 1990, foram elaboradas propostas em que o 

desenvolvimento do pensamento algébrico está exatamente vinculado ao trabalho com 

esse caráter multifacetado da álgebra, de onde emergiriam os elementos que o 

caracterizam. 
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5. ENTÃO, PENSANDO NA ÁLGEBRA COMO MULTIFACETADA, COMO 

TRABALHAR O PENSAMENTO E A LINGUAGEM ALGÉBRICA? O QUE 

TRABALHAR PRIMEIRO? 

 

Historicamente, houve uma supervalorização da linguagem algébrica, de modo 

que o pensamento ficou por muito tempo relegado a segundo plano (FIORENTINI; 

MIORIM; MIGUEL, 1993). Estudos apontam que a relação entre pensamento e 

linguagem algébrica não deva ser de subordinação, mas de ordem dialética, de modo 

que a álgebra deva ser iniciada já no primeiro ciclo do ensino fundamental 

(FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL, 1993; LINS; GIMENEZ, 1997; RADFORD, 

2010; VALE; PIMENTEL, 2011). 

Radford (2010) mostrou, em suas pesquisas, que o simbolismo – uso e 

manipulação de símbolos algébricos – emerge progressivamente em situações em que o 

aluno é confrontado com a indeterminação e busca estratégias para elaborar uma regra 

que explique o que não pode ser visto, de modo que a explicação mais refinada usando 

símbolos seria um pensamento algébrico dito simbólico. 

Nessa perspectiva, em que o pensamento algébrico se manifesta a partir dos 

elementos percepção de regularidades, estabelecimento de relações, simbolização e 

modelação, Radford (2010), Mason (1996), Vale e Pimentel (2011), Fiorentini, Miorim 

e Miguel (1993) argumentam que estes podem se manifestar em gestos indicativos, 

linguagem oral, desenhos ou na própria linguagem simbólica. 

Assim, sendo a álgebra um modo de pensar analítico diante de situações em que 

ocorre a indeterminação, o trabalho com situações-problema que contemplem os 

elementos caracterizadores do pensamento algébrico o torna algo mais amplo, presente 

em diversos campos do conhecimento. Nesse sentido, 

 

é esse trabalho reflexivo e analítico sobre situações-problema de naturezas 

diversas, isto é, sobre o modo como conduzimos e expressamos o nosso 

pensamento visando à resolução de tais situações, que possibilitará a 

construção de uma linguagem simbólica que seja significativa para o 

estudante (FIORENTINI; MIORIM; MIGUEL, 1993, p. 90). 
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6. COMO TRABALHAR ESSES QUATRO ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 

DO PENSAMENTO ALGÉBRICO AO MESMO TEMPO? 

 

A generalização de padrões tem sido apontada como uma forma de se introduzir 

a álgebra escolar, com foco no desenvolvimento do pensamento algébrico. Generalizar 

é, na percepção de regularidades ou padrões observados, elaborar leis e regras que 

possam explicar esses padrões (VALE; PIMENTEL, 2011). 

Implementada em propostas curriculares em países como o Canadá e Portugal, a 

generalização de padrões é introduzida nas séries iniciais da escolarização, de modo 

que, gradativamente, o aluno possa entrar em contato com os elementos 

caracterizadores do pensamento algébrico e utilizar a linguagem com significado. 

Interessou-nos a proposta de Luis Radford (2011), que, implementando o 

currículo da cidade de Ontário no Canadá, em 1997, trabalhou com alunos de 7 e 8 anos 

que não tinham contato com a linguagem algébrica e também com alunos de 13 e 14 

anos, que já utilizavam a linguagem algébrica, mas apresentavam dificuldades com ela 

(RADFORD, 2008). Radford (2010) centrou seus estudos na observação do modo como 

alunos de 9º ano se engajavam em tarefas envolvendo generalização de padrões em 

sequências numérico-figurativas de crescimento. Em suas observações, o pesquisador 

identificou camadas de generalidade, nas quais os alunos transitavam, desde a expressão 

dos padrões, observados a partir de linguagem oral e gestual, até expressões mais 

sofisticadas empregando símbolos. 

Também nos interessou a proposta de Isabel Vale e Teresa Pimentel (2011), que 

desenvolveram, durante quatro anos, o projeto “Padrões”, atendendo a uma demanda de 

capacitação de professores na implementação do novo programa para o ensino básico 

em Portugal (ME, 2007). O projeto tinha um foco transversal no currículo de 

matemática e contemplou as primeiras etapas de escolaridade, mas difere do de 

Radford, pois as pesquisadoras iniciam o trabalho com padrões e contagens visuais, 

prosseguindo com sequências repetitivas, de crescimento e problemas com padrões. Em 

seus trabalhos, Vale e Pimentel também observaram que os alunos das séries iniciais 

recorriam a estratégias sofisticadas para explicar os padrões observados. 

Tive acesso à pesquisa de Débora Veloso (2012), que, em Belo Horizonte, em 

uma escola da rede privada, desenvolveu atividades com generalização de padrões em 
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sequências com alunos de 6o ano. Na pesquisa, a estudiosa observou estratégias de 

generalização de alunos que ainda não haviam tido contato com a álgebra. 

Esses três trabalhos me desafiaram quanto a elaborar uma proposta para alunos 

de 13 e 14 anos da rede estadual de ensino e que já tinham tido contato com a 

linguagem algébrica, mas como um conteúdo e sem lhe atribuir significado. Outro 

desafio foi como introduzir os padrões no 8º ano, já que os exercícios com sequências 

elementares trabalhados por Radford com alunos de 7 e 8 anos poderiam não ser tão 

atraentes para um público adolescente. Além disso, essas atividades com sequências 

estão presentes em desafios de livros didáticos e provas como as da OBMEP4 e 

avaliações sistêmicas. Porém, não são trabalhadas em sala de aula como um caminho 

para o ensino de álgebra. 

Diante desses desafios, fundamentei-me nas ideias de Vale e Pimentel (2011) e 

Radford (2010) para elaborar tarefas que contivessem padrões visuais, sequências 

repetitivas e de crescimento. Adaptei as tarefas de Vale e Pimentel (2011) e concebi 

artefatos para mediar a Atividade de Generalização de Padrões, que será caracterizada a 

seguir. 

 

6.1 A Atividade de Generalização de Padrões 

 

A concepção deste kit que chamamos de provocações matemáticas parte da 

premissa de que conflitos são fontes potenciais de mudanças da Atividade 

(ENGESTROM, 2015) e de que artefatos são mais do que ferramentas produzidas pelos 

seres humanos. Artefatos são mediadores a partir dos quais seres humanos orientam 

suas ações (SOUTO, 2014). O que fundamenta essas ideias é a perspectiva histórico-

cultural da Teoria da Atividade (TA), em que Atividade significa um conjunto de ações 

intencionais dirigidas a um objeto, em um contexto coletivo, que influenciará 

diretamente o seu curso. 

Em uma sala de aula, há a Atividade do professor direcionada ao objeto, a qual 

pode ser, por exemplo, ensinar a resolver equações. Há também as atividades dos 

alunos, que podem ter como objeto passar de ano, encontrar os amigos etc. Assim, há 

diversas Atividades se encontrando em um mesmo ambiente, o que não ocorre de 

maneira sempre harmônica, dados os diversos objetos aos quais alunos e professores 

 
4 Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. 
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direcionam suas ações, isso sem falar nas relações de poder, regras e perspectivas em 

relação à matemática, potenciais geradoras de conflitos. 

A Atividade de ensino-aprendizagem traz em seu objeto um conflito inerente, 

que é a assimetria de conhecimentos entre alunos e professor, o que, na perspectiva da 

Teoria da Atividade, pode impulsionar ações dos sujeitos e possíveis mudanças. Como 

exemplo desse conflito, posso citar a situação do ensino de expressões algébricas. Para 

o professor, o objetivo de se ensinarem expressões algébricas pode ser que o aluno 

adquira destreza com os símbolos para, posteriormente, lidar com equações, funções 

etc. Esse motivo é claro para o professor, mas não para o aluno. Ao se deparar com as 

expressões, este as manipula por diversos motivos, como obter nota, passar no 8º ano, 

entre outros. Esses conflitos de motivos envolvendo alunos e professores, na perspectiva 

da Teoria da Atividade, podem ser analisados a partir das ações por eles desencadeadas. 

Nesse sentido, delineei a Atividade de Generalização de Padrões, que teve como 

finalidade o desenvolvimento do pensamento algébrico dos alunos, e, orientada pela 

prof.a Dr.a Teresinha Fumi Kawasaki, concebi este kit de provocações matemáticas, o 

primeiro dentre outros que serão propostos em futuras pesquisas.5 Este exerceu o papel 

de provocar conflitos na Atividade de sala de aula, por meio da inserção de artefatos e 

da análise das ações decorrentes de sua utilização, na perspectiva de que: 

 
As inter-relações que marcam o desenvolvimento da atividade humana são 

caracterizadas por trocas mútuas entre seres humanos e artefatos, as quais 

revelam o potencial transformador de uma atividade. Os seres humanos 

transformam-se e reorganizam-se por meio da transformação, da 

reorganização de atividades, as quais, por sua vez, transformam-se, 

reorganizam-se, por meio do desenvolvimento de novos artefatos (SOUTO, 

2014, p. 12). 

 

Adaptei as tarefas de Radford (2010) e Vale e Pimentel (2011) que envolveram 

generalização de padrões e busquei respaldo na Teoria da Atividade para analisar as 

ações dos sujeitos diante dos artefatos utilizados durante as intervenções. 

Assim, na pesquisa que desenvolvi, mais do que observar respostas ou 

categorizar as estratégias utilizadas pelos alunos ao lidar com os padrões, tive como 

propósito mostrar que a sala de aula é um ambiente permeado por subjetividades, que 

influenciam diretamente o curso do processo de ensino-aprendizagem, as quais uma 

ferramenta analítica como a Teoria da Atividade nos permitiu analisar. 

 
5 A intenção é a elaboração de outros kits de provocações nas Atividades de sala de aula, como em 

aritmética e geometria, por exemplo. 
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7. AS TAREFAS 

 

As tarefas desenvolvidas tiveram o objetivo de proporcionar aos alunos o 

trabalho com elementos caracterizadores do pensamento algébrico. Durante a Atividade 

de Generalização de Padrões, analisei que ações surgiram ou se modificaram ao longo 

do trabalho com os artefatos e que impactos possivelmente causaram na Atividade de 

sala de aula. 

Nas tarefas com padrões visuais, “Reconhecendo padrões nas telas de M. C. 

Escher” e “Descobrindo padrões em mosaicos”, o objetivo é um primeiro contato com 

padrões, para que os alunos se familiarizem com esse tipo de tarefa. Essa familiarização 

é importante, pois, para o trabalho com generalização em sequências, é fundamental que 

os alunos possam falar sobre as regularidades observadas e formular regras para 

explicá-las. Além disso, o trabalho com padrões visuais permite organizar e contar 

visualmente, que também é importante ao lidar com sequências, principalmente as de 

crescimento (VALE; PIMENTEL, 2011). 

Nas tarefas com sequências repetitivas, “Canecas” e “Oficina de bijuterias”, o 

objetivo é a observação de regularidades e o estabelecimento de relações diante da 

percepção de um motivo que se repete nas sequências. Perceber e compreender esse 

motivo é importante, pois permite ao aluno extrapolar o processo de contagem e 

generalizar, por meio da formulação de uma regra para encontrar termos distantes na 

sequência, que seriam inviáveis obter por meio de contagem. As sequências repetitivas 

abrem espaço para a mobilização de conceitos matemáticos como múltiplos, par e 

ímpar, fazendo com que os alunos percebam relações numéricas e elaborem expressões, 

preparando-os para o trabalho com expressões algébricas. 

Nas sequências de crescimento, o propósito é perceber as regularidades nos 

arranjos de figuras, sendo que em sua organização o aluno deve perceber que há, em 

cada arranjo, um grupo de figuras que é invariante (termo independente) e outro que é 

variante (a variável). Nas sequências de crescimento, é fundamental a relação entre a 

posição da figura na sequência e a organização visual do arranjo. A relação entre 

posição, variantes e invariantes permite a elaboração de uma regra, que pode ser 

determinada inicialmente por gestos, desenhos, linguagem oral e, posteriormente, por 

uma fórmula. 
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Tanto nas sequências de crescimento como nas repetitivas, o professor deve 

estar atento às estratégias indutivas, em que o aluno obtém os termos a partir de 

contagens recursivas, utilizando o termo anterior e chegando a fórmulas num processo 

de tentativa e erro. Para isso, é importante fornecer alguns termos no campo visual e 

pedir termos que não podem ser obtidos por contagem ou uso de materiais, obrigando o 

aluno, assim, a elaborar estratégias para sua obtenção. 

Além disso, nas sequências de crescimento, a organização visual das figuras e 

sua relação com a sua posição dependerá do professor. Radford (2015) afirma que a 

generalização, como um meio de desenvolver o pensamento algébrico, é um objetivo do 

professor, não dos alunos, a priori. Assim, é perfeitamente legítimo que os alunos 

recorram aos métodos de contagem ou a tentativas para resolver a tarefa. Contudo, isso 

não contempla os elementos caracterizadores do pensamento algébrico. Em uma 

sequência de crescimento, é na organização intencional das figuras que percebemos as 

regularidades, as variantes e invariantes (estabelecendo relações, o que prepara para a 

ideia de função) e a generalização, elaborando uma regra que explique essas relações. 

Nesse sentido, os artefatos são fundamentais, pois, tomando o pensamento 

algébrico como o conjunto de maneiras por meio das quais a humanidade pensou acerca 

de números de desconhecidos e a linguagem algébrica como uma maneira simplificada 

de explicitá-las, para que o aluno se aproprie consciente e progressivamente dessa 

cultura, é necessário um esforço da parte do professor. Assim, a linguagem algébrica 

simbólica é um artefato presente em nossa cultura, mas, antes de se apropriar dela, os 

alunos podem utilizar outros, como gestos indicativos, desenhos, fala e materiais 

concretos para explicar as regularidades observadas e elaborar regras em tarefas 

envolvendo padrões. 

Ao mesmo tempo, nós, professores, também mobilizamos artefatos durante 

nossas ações para que os alunos compreendam o padrão que está sendo colocado, como 

nossa linguagem, gestos, escrita, materiais, modificando-os e adaptando-os para que o 

aluno se aproxime cada vez mais do objeto da Atividade. Nessa perspectiva, este kit 

cumpriu a função de mediador no processo de apresentar a generalização ao aluno como 

um modo particular de pensar acerca de padrões observados em sequências, em que 

puderam se comunicar e elaborar justificativas, assumindo posturas investigativas em 

sala de aula. 
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8. OS RECURSOS MATERIAIS 

 

Este kit tem os seguintes recursos:  

 

a) Obras de M. C. Escher 

 

Cópias de telas do artista gráfico M. C. Escher, que estão disponíveis no site 

www.mcscher.com. No site, há diversas obras em que é possível perceber padrões. 

Escolhi aquelas que são uma espécie de mosaico, pois, na internet, encontramos em 

formato para colorir, as quais julgo serem mais apropriadas, pois o padrão que se repete 

e forma as imagens é simples de ser percebido, e há um impacto visual, causado pelas 

cores e formas, como, por exemplo, conchas e estrelas-do-mar, que dão origem a uma 

imagem parecida com o Sol. Apresentei as telas em slides e distribuí cópias das imagens 

para os alunos colorirem, ao mesmo tempo que as observavam. 

 

 
FIGURA 1 - Conchas e estrelas-do-mar 

Fonte: ESCHER, 2016. 

 
 

http://www.mcscher.com/
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FIGURA 2 - Peixes, lagartos e patos 

Fonte: ESCHER, 2016. 

 

b) Mosaicos em madeira 

 

Este kit tem 100 peças de um mosaico de madeira, que podem livremente pelo 

professor dar origem a diferentes tipos de imagens. Para minha pesquisa, montei os 

mosaicos sobre uma mesa, fotografei-os e inseri as imagens em slides, projetando-os em 

um aparelho de datashow. É possível, na ausência desse aparelho, imprimi-las. É 

importante, assim como nas telas de Escher, que os alunos vejam os motivos que se 

repetem nos mosaicos, para poder perceber que há um todo formado por aqueles grupos. 

Os mosaicos podem ser mais acessíveis se confeccionados em EVA ou papel cartão, ou 

se retirados da internet. O importante é que os alunos observem e falem sobre as 

regularidades encontradas. 

 

 
FIGURA 3 - Mosaico em madeira 

Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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c) Contas coloridas ou miçangas e fios de nylon 

 

Originalmente, essa tarefa foi feita com massinha para alunos de primeiro ciclo 

(VALE; PIMENTEL, 2011). No blog grucomat.com, coordenado pela prof.a Dr.a Adair 

Mendes Nacarato, uma tarefa similar, chamada “O colar de contas”, foi desenvolvida 

com alunos de ensino fundamental. Adaptei-a para o kit com contas de resina maiores, 

pois julguei que, para adolescentes, o impacto seria maior e seu manuseio mais simples. 

A tarefa foi prazerosa e movimentou bastante a turma. No entanto, as pedras em resina 

possuem um custo elevado para o trabalho com turmas cheias. Interessante seria, 

possivelmente, trabalhar com contas menores e em plástico colorido, facilmente 

encontradas em lojas de artesanato. 

O central nesta tarefa é apresentar colares, previamente produzidos, que tenham 

um colorido atraente e cujos motivos de repetição sejam gradativamente mais difíceis, 

de modo que o aluno possa elaborar relações numéricas ao trabalhar as sequências 

numéricas associadas, assim como explicar como eles são formados. 

 

 
FIGURA 4 - Contas coloridas e fio de nylon 

Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

d) Clips 

 

Os clips são materiais baratos e de fácil manuseio em sala de aula. Durante a 

pesquisa, utilizei os clips de metal, mais baratos que os coloridos, mas percebi que a 

organização não favoreceu a percepção do padrão na sequência de crescimento à qual 

estavam associados. Com relação à quantidade, embora atraiam os alunos no início da 

tarefa, os clips rapidamente são dispensados, o que é importante, fazendo com que os 

alunos elaborem estratégias para encontrar termos distantes na sequência. Assim, não é 
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necessária uma grande quantidade do material, o que talvez torne interessante investir 

nos clips coloridos, que podem já proporcionar a percepção de invariantes e variantes. 

 

 
FIGURA 5 - Clips 

Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

e) Palitos de fósforo 

 

Este é um dos materiais mais acessíveis e, como as pedras de resina, causou 

muito movimento na sala. Utilizei os palitos um pouco maiores, mas isso pode ser 

adaptado para palitos menores, que são mais baratos. Pode-se, até mesmo, promover 

uma campanha em sala de aula antes, pedindo que os alunos tragam de casa palitos 

usados. 

Ao contrário dos clips, a sequência com polígonos feitos com palitos, que Vale e 

Pimentel (2011) chamam de comboios, foi favorável à percepção dos invariantes e 

rapidamente proporcionou a elaboração de estratégias por parte dos alunos. 

 

 
FIGURA 6 - Palitos de fósforo 

Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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9. O DESENVOLVIMENTO DAS TAREFAS 

 

Todas as tarefas são dirigidas para que os alunos possam manusear o material, 

perceber regularidades e expressar suas percepções em linguagem oral, gestual, escrita 

ou simbólica durante as discussões provocadas pelo professor. 

É importante encorajá-los a verbalizar o que veem (o que não é fácil no início) 

para que, gradativamente, possam escrever sobre o que falam. Tudo isso é um processo 

de mudança de registro, que pode ser demorado e exigir persistência por parte do 

professor até que os alunos cheguem à elaboração de uma regra, em linguagem oral, 

escrita corrente e simbólico-matemática. 

Conseguir elaborar uma fórmula utilizando símbolos matemáticos é importante 

no processo de generalização e deve ser valorizado por nós, professores. Mas, antes, é 

preciso estar atento à sua sala. Na turma em que desenvolvi a pesquisa, não era comum 

a elaboração de argumentos ou mesmo a participação dos alunos. Durante esse trabalho, 

instalou-se uma cultura de discussões e de uso consciente de materiais, que inicialmente 

eram manuseados simplesmente para brincar. Permitir a expressão com materiais 

concretos ou linguagem oral deu, a alunos que não utilizam a linguagem simbólica nas 

aulas de matemática, a oportunidade de se colocarem com seus modos próprios de 

perceber, argumentando, estabelecendo relações e sendo vistos e respeitados pelos 

colegas. Essa experiência promove mudanças de papeis, empoderando sujeitos antes 

excluídos em sala de aula. 

Acredito que esse foi um caminho que, se percorrido ao longo de um período 

maior, pode contribuir para o trabalho com a álgebra, no qual o uso de símbolos 

acontecerá de maneira mais consciente e segura por parte dos alunos. 

Apresento agora as tarefas prontas para serem reproduzidas e possíveis 

adaptações, que devem ser pensadas em função do contexto no qual serão 

desenvolvidas. 
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9.1 Descobrindo padrões nas telas de Escher 

 

 
FIGURA 7 - Conchas e estrelas-do-mar 

Fonte: ESCHER, 2016. 

 

 
FIGURA 8 - Peixes, lagartos e patos 

Fonte: ESCHER, 2016. 

 

 
FIGURA 9 - Borboletas 

Fonte: ESCHER, 2016. 
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FIGURA 10 - Limite circular IV 

Fonte: ESCHER, 2016. 

 

9.1.1 Objetivo da tarefa 

 

O objetivo desta tarefa é perceber regularidades nas imagens, estabelecer 

relações e exercitar a comunicação. Ela apresenta um padrão visual que impactou 

bastante a turma com que foi trabalhada. 

Para que os alunos estabeleçam relações, é necessário abrir espaço para falarem 

acerca do que estão vendo nas imagens, ainda que inicialmente argumentem ver algo 

apenas colorido. Foi exatamente a divergência de opiniões que permitiu aos alunos 

entrarem em contato com a opinião uns dos outros, legitimando ou refutando-as, o que 

levou a um processo de reflexão acerca de suas próprias ideias. 

Apresentei as telas aos alunos em PowerPoint e entreguei cópias em preto e 

branco para colorirem. O ato de colorir funcionou como um artefato mediador da 

percepção das imagens, de modo que muitos alunos, ao colorirem, atentaram para partes 

que compunham as imagens, expressando, em linguagem oral, como elas eram 

formadas e formulando regras através da relação entre as partes observadas. 

Pedi que registrassem cada percepção que tinham acerca das imagens à medida 

que fossem colorindo e, ao mesmo tempo, estimulei discussões acerca dessas 

percepções. A tela Limite circular IV representava um fractal e a apresentei apenas para 

observação, após o trabalho com as demais. Esperava, na sua observação, que os alunos 

percebessem as regularidades na formação do fractal, o que, à luz de Mason (1996), 

possivelmente não aconteceu devido à ausência de uma ligação dessa tela com as 

anteriores, pois não houve uma manipulação das partes pelos alunos, como na tela 
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Conchas e estrelas-do-mar, em a que observavam em sua totalidade e ao mesmo tempo, 

ao colori-la, a decompuseram em partes. 

Esta tela permitiu que os alunos verbalizassem suas impressões e proporcionou 

um ambiente de discussões, produto de um processo de reflexão durante a manipulação 

das imagens a partir do ato de colorir e da liberdade que tiveram para debater a tarefa 

com os colegas, levantando hipóteses e compartilhando pontos de vista. 

 

9.1.2. Possíveis adaptações 

 

Acredito que, em um contexto como o meu, é necessário, antes de entregar a 

folha para colorir, explorar com os alunos as telas apresentadas e lhes pedir que 

registrem as regularidades observadas em uma folha com perguntas do tipo: “O que 

você vê nessa imagem?”; “Como ela foi formada?”; “O que se repete nela?” 

Durante a aplicação, os alunos tiveram muita liberdade, o que, por um lado, foi 

bom, para que se posicionassem uns dos outros, mas por outro, alguns não se 

envolveram no trabalho, por priorizarem o ato de colorir. Assim, deixaram de elaborar 

registros escritos e de interagir com colegas e professores. 

Um caminho seria entregar a folha no momento da apresentação e logo depois as 

cópias, de modo que a folha serviria de base e as impressões registradas e revistas ao 

longo da tarefa. 

 

9.2 Descobrindo padrões em mosaicos 

 

 
FIGURA 11 - Mosaico 1 

Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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FIGURA 12 - Mosaico 2 

Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

 
FIGURA 13 - Mosaico 3 

Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

 
FIGURA 14 - Mosaico 4 

Fonte: Fotografia da autora, 2016. 
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FIGURA 15 - Mosaico 5 

Fonte: Fotografia da autora, 2016. 

 

9.2.1 Objetivo da tarefa 

 

O objetivo desta tarefa é exercitar a comunicação, estabelecer relações e 

observar regularidades. 

Do mesmo modo que nas telas de Escher, o trabalho com os mosaicos atraiu a 

turma visualmente. Montei alguns mosaicos previamente, fotografando e apresentando-

os em PowerPoint para a turma. 

Distribuí os kits com os mosaicos de madeira para os grupos de quatro alunos, 

pedindo que os observassem e reproduzissem sobre a mesa. À medida que iam 

montando os mosaicos, solicitei que registrassem, por escrito, o modo como eram 

formados e que fizessem isso em grupo, discutindo com os colegas antes de elaborar 

uma resposta. 

 

9.2.2 Possíveis adaptações 

 

Assim como na Limite circular IV, de Escher, a percepção da regularidade não 

foi tão simples, devido à falta de ferramentas que mediassem esse processo. Uma 

possível adaptação é apresentar um mosaico maior e com um motivo de repetição mais 

simples. No caso dos que apresentei, quando perguntei como as imagens eram 

formadas, vários alunos argumentaram que eram formadas por triângulos, retângulos 

etc., atendo-se à contagem das figuras geométricas presentes. 

Acredito, assim, que a pergunta não foi tão clara, nem as imagens apresentadas. 

O ideal é reelaborar essas perguntas de forma escrita, em uma folha, para que os alunos 

possam respondê-las. 
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Dependendo do contexto, disponibilizar mais mosaicos também seria 

interessante, dado que os alunos têm ritmos diferentes de percepção e de estratégias para 

reproduzirem os mosaicos sugeridos. 

 

9.3 Canecas 

 

“CANECAS” 

Pedro viu sua mãe organizando a cozinha e pediu para ajudar. A mãe lhe pediu que organizasse 

as xícaras em uma prateleira. Veja a maneira como Pedro as organizou. 

Pedro dispôs as canecas de maneira especial. Qual foi ela? 

 

Pedro dispôs as canecas de maneira especial. Qual foi ela? 

Decidiu então ver se sua mãe notara a forma como as havia disposto. Tampou uma caneca e lhe 

perguntou:  

─ Como é a caneca que está tampada e como está posicionada? 

─ Se eu decidir colocar mais canecas assim, como estarão as próximas 3 canecas? E a 17a 

caneca? Como será a 20a? 

A mãe decidiu desafiar o filho e lhe perguntou: 

─ Como seria a caneca colocada na 84a posição? 

E você? Como responderia as questões acima? Explique o que você pensou para respondê-las. 

 

Fonte: Adaptado de VALE; PIMENTEL, 2011, p. 147. 

 

9.3.1 Objetivo da tarefa 

 

Esta tarefa apresenta uma sequência repetitiva cujo motivo é formado por 4 

canecas (pequenas e grandes formando 2 pares, um com as asas voltadas para dentro e 

outro com as asas para fora). Assim, a sequência pode ser relacionada com o conjunto 

dos múltiplos de 4, estratégia que permite ao aluno caracterizar a 84a caneca, por 

exemplo. 

Em PowerPoint, apresentei as canecas organizadas e discuti oralmente com os 

alunos acerca de sua organização. Essa tarefa foi desafiadora para os alunos, a partir do 

momento que eu e o professor da classe insistimos na exposição de argumentos, o que 
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não aconteceu rapidamente. Foi necessário um tempo até que os alunos vissem as 

regularidades, como o tamanho da caneca, sua paridade e a orientação das asas. 

Esta foi uma tarefa que demandou tempo, mas que envolveu a turma, 

proporcionando um ambiente de exploração que resultou em muitas discussões e 

mobilizações de conceitos matemáticos por parte de todos os alunos, em especial os que 

não usam a linguagem simbólica ou escrita corrente para se expressar durante as aulas. 

Estes elaboraram brilhantes argumentos, mostrando-nos ser possível estar em campo 

algébrico sem o uso de letras. Observaram-se elementos caracterizadores do 

pensamento algébrico, como a percepção de regularidades e emergiram relações no 

discurso de alunos classificados como “analfabetos” por parte da comunidade escolar. 

Isso confirmou as ideias de Radford (2008), quando diz que o simbolismo é um artefato 

que os alunos devem utilizar para mediar sua atividade algébrica, mas que nós, 

professores, devemos estar atentos a outros artefatos que eles podem vir a usar, como a 

linguagem oral, e contribuir durante as discussões. 

 

9.3.2 Possíveis adaptações 

 

Durante a tarefa, eu e o professor da turma necessitamos de bastante tempo nas 

discussões em que as relações começaram a ser observadas, o que resultou em 

engajamento da turma. No entanto, a relação com os múltiplos de 4 e a percepção do 

motivo de repetição da sequência não aconteceu tão facilmente para alguns alunos. 

Pedir a eles que numerem as canecas e completem a sequência até o 10º termo, 

por exemplo, seria interessante para a percepção do motivo. Circular o motivo de 4 

canecas e trabalhar um pouco mais essa regularidade, pedindo mais termos, é uma 

estratégia que pode mediar a percepção da relação com os múltiplos de 4. 
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9.4 Oficina de bijuterias 

 

 

OFICINA DE BIJUTERIAS 

 

Aluno (a): _________________________________________________________________ 

 

Você já parou para observar estampas de roupas ou a apresentação de bijuterias? 

 

 

O que as imagens acima têm em comum? 

Agora, observe a bijuteria que você tem em mãos e responda: 

1) Como a pessoa que a confeccionou pensou para montá-la? 

2) Que cor tem a 5ª conta? 

3) Qual será a cor da 11ª? 

4) Qual a cor da 34ª? Explique como você chegou a estas respostas. 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2016. 
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OFICINA DE BIJUTERIAS 

Aluno (a): _________________________________________________________________ 

 

Tarefa 1 

 

Forme um colar com a sequência de contas: azul, branca, azul, branca. Faça isso sucessivamente e, 

após colocar 13 contas, responda: 

a) Como poderíamos continuar o padrão? 

b) Qual será a cor da 20ª conta? Como você sabe disso? 

c) Qual será a cor da 37ª conta? Como você sabe disso? 

d) Existe alguma relação entre a cor da conta e sua posição do colar? 

 

Tarefa 2 

 

Agora forme o seguinte colar com a sequência: 1 conta azul e, em seguida, 2 brancas, 1 azul, 2 brancas. 

Faça isso sucessivamente e, após colocar 14 contas, responda: 

 

a) Como poderíamos continuar o padrão? 

b) Qual será a cor da 20ª conta? Como você sabe disso? 

c) Qual será a cor da 36ª conta? Como você sabe disso? 

d) Existe alguma relação entre a cor da conta e sua posição no colar? 

 

Tarefa 3 

 

Forme agora um colar com a sequência: 1 conta azul, 1 verde, 2 marrons, 1 verde, 1 azul, 1 verde, 2 

marrons, 1 verde, 1 azul. 

 

a) Explique como você continuaria esse padrão. 

b) Qual a cor da 33ª pedra? Explique. 

c) Que relações chamaram sua atenção nesse colar? 

 

1) Crie um colar diferente usando 3 cores e que siga um padrão. Elabore perguntas relacionando 

a posição e a cor das contas no colar. Troque com seu colega para que ele possa responder às suas perguntas. 

2) Invente colares e/ou pulseiras com as cores que quiser e que sigam padrões, explicitando-os. 

 

Fonte: Adaptado de GRUCOMAT, 2016. 
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9.4.1 Objetivo da tarefa 

 

O objetivo desta tarefa é a percepção de regularidades, estabelecimento de 

relações e o exercício da comunicação. Em um primeiro momento, apresentei alguns 

colares que confeccionei e imagens em uma folha de tarefa para o reconhecimento de 

padrões em bijuterias. Em um segundo momento, aconteceu a oficina, com a montagem 

dos colares, finalizando com a discussão em classe. 

Disponibilizei potes com pedras nas cores marrom, verde, amarela, branca e 

azul, fios de nylon e tesouras. Distribuí folhas da tarefa e, com a classe organizada em 

grupos de 4 alunos, pedi que a cada colar montado respondessem as perguntas na folha 

de tarefa. 

Os colares montados com os alunos apresentavam sequências de cores que se 

repetiam e se associavam aos múltiplos de 2, 3 e 5. A tarefa envolveu os alunos, que se 

engajaram na montagem dos colares e nas discussões. Durante o processo, começaram a 

trabalhar em grupo, o que eu não havia conseguido nas tarefas anteriores. Além do 

trabalho em grupo, os alunos começaram a interagir no sentido de elaborarem 

justificativas e as discutirem entre seus membros, e a necessidade de eu e o professor 

legitimarmos as hipóteses elaboradas por eles diminuiu consideravelmente. 

 

9.4.2 Possíveis adaptações 

 

Identificar o motivo de repetição foi uma dificuldade que os alunos tiveram, 

ainda que manipulassem as pedras para montar os colares e os tivessem em mãos para 

encontrar os termos distantes. 

Disponibilizar muitas pedras acredito não ter sido um bom caminho, dado o fato 

de alguns alunos as utilizarem para completar os colares até a posição pedida na folha 

de tarefas, deixando de elaborar estratégias para isso. Assim, as relações numéricas 

como paridade, múltiplos de 3 e 5, não eram utilizadas para descrever, por exemplo, a 

37a pedra. Os alunos contavam no colar ou o completavam. Desse modo, para uma 

situação como a descrita, disponibilizar a quantidade exata para formar um colar, por 

grupo, obrigaria-os a buscar outros recursos para descrever as pedras pedidas. 

Explicar em linguagem escrita também não foi tão simples para os alunos. 

Durante as correções, numeramos as sequências trabalhadas e circulamos os grupos de 

repetição, sem utilizar os colares, o que permitiu mais exploração e discussão na classe. 
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Uma possível adaptação seria pedir, na folha de tarefas, que os alunos 

relacionassem as sequências de cores às respectivas sequências numéricas, circulando 

os motivos que se repetem, fazendo explorações acerca de múltiplos e paridade. 

 

9.5 Clips 

 

 

CLIPS 

Érica pegou um pacote de clips e ficou enfileirando-os sobre a mesa. Depois decidiu fazer uma 

brincadeira com seu irmão. Ela montou uma sequência de clips que ia aumentando progressivamente.  

Observe: 

 

                                         

           FIGURA 1                       FIGURA 2                    FIGURA 3 

1) Érica pediu a seu irmão para continuar a sequência e deu uma saída. Ele não entendeu muito 

bem. Se você chegasse e ele te pedisse ajuda, como você completaria a sequência? 

2) Érica voltou e viu a sequência completa. Para aumentar o desafio, perguntou: 

2.1) Quantos clips estão no 10º lugar? 

2.2) Quantos clips estão no 50º lugar? 

3) Érica então ficou surpresa e disse: “Vocês descobriram o segredo do meu desafio!” Explique 

à Érica, com suas palavras, qual é este segredo. 

4) Como poderíamos escrever essa situação em linguagem simbólico-matemática? 

 

Fonte: Adaptado de VALE; PIMENTEL, 2011, p. 152. 
 

9.5.1 Objetivo da tarefa 

 

A tarefa “Clips” tem como objetivos além da percepção de regularidades, 

estabelecimento de relações e comunicação, generalizar o padrão observado utilizando a 

linguagem simbólico-matemática, permitindo assim contemplar as capacidades de 

modelação e simbolização. 

Nessa sequência de crescimento, o padrão a ser observado é que cada arranjo de 

clips pode ser obtido a partir da relação entre a posição do número do arranjo acrescido 
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de 2 clips, de modo que uma possível fórmula seria . Nas sequências de 

crescimento há a possibilidades de outros padrões, gerando outras fórmulas, sendo 

possível assim o trabalho com equivalências entre expressões algébricas. 

Com a classe organizada em grupos, distribuí folhas da tarefa e deixei potes com 

clips sobre a mesa. Os alunos reproduziram a sequência sobre a mesa, mas rapidamente 

estavam elaborando estratégias para encontrar os termos que não foram dados. A classe 

se envolveu bastante na formulação de justificativas e nas interações entre os membros 

do grupo. 

 

9.5.2 Possíveis adaptações 

 

Essa foi a primeira sequência de crescimento trabalhada no 8º ano. Os alunos 

haviam trabalhado as sequências repetitivas e acredito que, devido a esse envolvimento 

com as 2 tarefas relativas a essas sequências, alguns buscaram, durante o trabalho com 

clips, um motivo de repetição. No entanto, a sequência aumentava progressivamente e a 

percepção que todos os termos eram obtidos se acrescentássemos 2 clips ao número de 

clips que representava a posição não foi fácil. Muitos recorreram à estratégia de utilizar 

os termos anteriores, acrescentando 2 clips até a posição desejada, de modo que a 

primeira não fornecia uma fórmula. 

A organização dos clips no desenho não favoreceu muito a visualização de que 

havia 2 clips em todos os arranjos (o invariante) e de que o número de clips que 

aumentava era exatamente o número da figura. Além disso, eu e o professor da classe 

levamos muito tempo com perguntas relacionadas ao total de clips em cada termo, no 

lugar de perguntarmos “como” obter o arranjo de clips em posições mais distantes. Ao 

analisar os dados, observei que ficarmos presos em perguntar o total de clips nas figuras 

contribuiu para que os alunos permanecessem em estratégias indutivas que forneciam o 

total de clips pela contagem. 

Uma maneira interessante seria, nesta sequência, colocar em cores diferentes 

variantes e invariantes, para facilitar a visualização do número de clips que aumenta em 

cada termo, pedindo os alunos que os numerem e busquem uma relação entre esse 

número e o número de clips que aumenta no desenho. Acredito que um bom caminho 

seja inserir na folha de tarefas questões dirigidas, de modo que o aluno possa numerar a 

sequência, circular os clips que não aumentam e expressar as regras observadas já nos 

primeiros termos dados. 
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9.6 Comboios de polígonos 

 

 

COMBOIOS DE QUADRADOS 

 

Durante a aula de matemática, a professora Ana pediu aos alunos que formassem vários 

polígonos utilizando palitos de fósforo disponíveis em suas mesas. 

Ana dividiu a sala em duplas e, após uma exploração com polígonos variados, pediu a algumas 

duplas que montassem sequências de quadrados e a outras, sequências de triângulos, que ela chamou de 

comboios. Os comboios de quadrados foram montados da seguinte maneira: 

 

Comboio 1 Comboio 2 Comboio 3 

 

Ana convidou os alunos a observarem como os comboios eram formados e a quantidade de 

palitos necessária para formar cada comboio, em função da quantidade de polígonos. 

1) Imagine que você é um dos alunos de Ana. Seguindo o exemplo dado, complete: 

a) O comboio 1 tem um quadrado e é formado utilizando-se quatro palitos de fósforos. 

b) O comboio 2 tem ___________________________________________________ 

c) O ________________________________________________________________ 

 

2) Quantos palitos são necessários para formar os Comboios 4, 5 e 6? Escreva uma resposta 

completa e desenhe se desejar. 

a) O comboio 4 tem _____ quadrados e é formado utilizando-se _____palitos de fósforos. 

b) O comboio 5 tem_______________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________ 

3) Você saberia dizer quantos palitos de fósforos seriam necessários para montar o comboio 10? 

4) Você sabe explicar (que contas você fez?) Como se calcula o número de palitos utilizado no 

comboio 10? 

5) Existe uma forma de descobrir quantos palitos são necessários para formar comboios com um 

número qualquer de quadrados? Por exemplo, N quadrados? 

Fonte: Adaptado de VALE; PIMENTEL, 2011, p. 80. 
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COMBOIOS DE TRIÂNGULOS 

 

Veja como os comboios de triângulos eram formados: 

 

   Comboio 1                Comboio 2                                              Comboio 3 

 

Ana perguntou a uma das duplas que montou esses comboios de triângulos se existe uma regra 

que permite descobrir a quantidade de palitos necessária para formar comboios com um número 

qualquer de triângulos e que expressassem essa regra em linguagem simbólica matemática. 

A dupla apresentou a expressão  considerando n o número de triângulos que compõem o 

comboio. Por exemplo, 

a) O comboio 1 com um triângulo, de acordo com a fórmula da dupla, teria 3 × 1 = 3 palitos. 

b) O comboio 2 com dois triângulos, de acordo com a fórmula da dupla, teria 3 × 2 = 6 palitos  

Eles argumentaram que bastava multiplicar por 3 a quantidade de triângulos de qualquer 

comboio, pois os triângulos são formados por 3 palitos cada. 

Verifique isso formando comboios com 4, 5, e 6 triângulos e utilizando a expressão que os 

alunos elaboraram. O que você pode concluir? 

 

Fonte: Adaptado de VALE; PIMENTEL, 2011, p. 80. 

 

9.6.1 Objetivo da tarefa 

 

A tarefa apresenta 2 sequências de crescimento. Assim como na tarefa “Clips”, 

seus objetivos foram a observação de regularidades, o estabelecimento de relações, a 

simbolização, a modelação e o exercício da comunicação. 

Uma delas, o comboio de quadrados, é uma sequência do tipo . O 

objetivo era que os alunos percebessem que cada quadrado do comboio necessitava de 3 

palitos para ser formado (variante) e que sempre haveria o 1º palito do comboio que era 

o invariante. Assim, o número de palitos necessários para formar qualquer comboio era 

obtido pela multiplicação do número do comboio por 3, adicionando-se 1, que 

representava o 1º palito em cada um deles. 
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No comboio de triângulos, a sequência é do tipo . Nela, os alunos 

também devem perceber que os triângulos de cada comboio são obtidos acrescentando-

se 2 palitos ao triângulo anterior, sendo que o 1º triângulo de cada comboio tem um 

palito a mais, que iniciaria todos os comboios, sendo o invariante. Assim, a relação a ser 

estabelecida com o número do comboio é a de que, em cada comboio, o número de 

palitos necessários para formá-lo é obtido pela multiplicação do número do comboio 

por 2 palitos mais o 1º palito. 

Nas duas tarefas, elaboramos um texto dirigido em que pedimos aos alunos para 

completarem a folha de tarefas, à medida que reproduziam os comboios na mesa. Houve 

muito envolvimento na reprodução dos comboios e nas respostas escritas na folha de 

tarefas. Além disso, a turma rapidamente partiu para estratégias em que dispensaram o 

uso dos palitos, elaborando seus argumentos para determinar os comboios 10 e 50. 

Com relação ao elemento invariante, ao contrário da tarefa “Clips”, foi 

facilmente percebido pelos alunos, o que gerou tensões na turma acerca de sua presença 

na sequência. A elaboração de regras mais sofisticadas por parte dos alunos também 

mereceu destaque nessas tarefas, sendo que muitos já argumentavam comigo e com o 

professor da classe acerca de suas estratégias, além de explicar e discutir com colegas, 

assumindo uma postura investigativa. 

 

9.6.2 Possíveis adaptações 

 

Nestas tarefas, as generalizações algébricas puderam ser observadas. Mason 

(1996) afirma que, ao elaborar um esquema aritmético para determinar um termo 

distante, estamos em campo algébrico, ao contrário da generalização aritmética, em que 

o aluno usa os termos anteriores para determinar os não dados. 

Radford (2010) classificou as estratégias em que há a elaboração de um esquema 

aritmético como generalização algébrica factual e as estratégias em que se elabora essa 

regra em linguagem oral ou escrita, como “sempre soma dois ao número da figura”, 

como uma generalização algébrica contextual. 

No entanto, ainda observei muitos alunos que percebiam o invariante e não o 

utilizavam na hora de elaborar sua regra para encontrar termos distantes, usando os 

palitos ou fazendo contagens. Desse modo, investir tempo na observação da relação 

entre o número do comboio e a organização das figuras é algo que pode potencializar as 

estratégias dos alunos. 
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A generalização em linguagem oral foi bastante explorada durante todas as 

tarefas e acredito que uma atenção especial deve ser dada a esta expressão, assim como 

à linguagem escrita, a qual, com tempo e a exploração de sequências variadas, pode 

levar o aluno a refinar suas estratégias. 
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