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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo central apresentar um produto educacional que 

desenvolvemos no interior do projeto PIBID/Matemática Presencial, que faz parte de um projeto 

interinstitucional maior realizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, junto ao programa 

PIBID da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da 

Educação. Tal produto educacional trata-se de um vídeo produzido a partir de uma perspectiva 

fundamentada no Modelo dos Campos Semânticos, que possibilita a identificação das 

dificuldades de aprendizagem em Álgebra e a interação do professor com seus alunos, de modo a 

intervir efetivamente neste processo. Além disto, através de uma sugestão de trabalho em sala de 

aula, a partir da apresentação do vídeo aos alunos, propomos uma reflexão/discussão docente de 

alguns problemas no ensino da Álgebra e de potencialidades de produtos educacionais 

sustentados por perspectivas teóricas, como auxiliar o trabalho docente no Ensino Fundamental. 
 

Palavras-chave: Álgebra Escolar, Dificuldades de Aprendizagem, Vídeo Educacional. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this article is to present an educational product that we have developed 

within the Project “PIBID/Mathematics Presential”, which is part of a larger interinstitutional 

project carried out by the Federal University of Juiz de Fora, together with the PIBID program of 

the Coordination for the Improvement of Personnel Higher level of the Ministry of Education 

(Brazil). This educational product is a video produced from a perspective based on the Model of 

Semantic Fields, which allows the identification of learning difficulties in school algebra and the 

interaction of the teacher with his students, in order to effectively intervene in this process. In 

addition, through a suggestion of classroom work, which begins with the presentation of the 

video to the schoolchildren, we propose a reflection/discussion of some problems in the teaching 

of Algebra and the potential of educational products supported by theoretical perspectives, such 

as auxiliary of teaching work in Elementary School. 
 

Key words: School Algebra, Learning Difficulties, Educational Video. 

INTRODUÇÃO: UM PROJETO, A ÁLGEBRA ESCOLAR E A PRODUÇÃO DE UM 

VÍDEO 

A gênese de nosso interesse em estudar caminhos para tratar as dificuldades de 

aprendizagem da Álgebra, no Ensino Fundamental, está fortemente associada às experiências 
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que temos vivenciado, por mais de quatro anos ininterruptos, no Instituto Estadual de Educação 

de Juiz de Fora (Minas Gerais), escola pública na qual desenvolvemos várias ações junto a 

classes letivas e seus professores regentes.  

Tais ações fazem parte de um subprojeto ligado a um projeto de incentivo federal à 

docência, desenvolvido pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), junto ao Programa 

Interinstitucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID) da Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação, e são 

criadas, planejadas e discutidas com a participação efetiva dos alunos da licenciatura (bolsistas), 

o que lhes oferece uma formação ampliada, em função não tão somente das inovações dos 

métodos e produtos educacionais que preconiza, mas, sobretudo, por lhes oferecer a 

oportunidade contínua da tomada de decisão quanto a muitos aspectos da prática docente. A 

perspectiva formativa oferecida por tal projeto é corroborada por Lins (2008), que afirma que “o 

centro da atividade profissional do professor, seja de que for, é ler os alunos e tomar decisões 

sobre o que está acontecendo e como seguir”. Isto propicia o desenvolvimento de um 

profissional politicamente crítico, que subordina suas concepções e decisões docentes aos seus 

pressupostos teóricos e ao seu projeto político. (SKOVSMOSE, 2001) 

Segundo D’Ambrósio & D’ Ambrósio (2006), “a disposição do professor a escutar os 

seus alunos, de forma a lhes dar voz e agência, é o elemento fundamental a caracterizar o 

professor-pesquisador”. No subprojeto PIBID/Matemática Presencial, além da perspectiva de 

associarmos a pesquisa às ações docentes programadas, assumimos uma postura semelhante a 

esta, ou seja, a de ouvir os alunos das turmas acompanhadas pela escola parceira (termo 

contratual do PIBID), com a intenção de permitir um contínuo feedback acerca das ações 

empreendidas na escola e, assim, obter informações acerca das dificuldades discentes. Entre 

estas, aquelas que com maior frequência temos observado, no interior do subprojeto, são as 

relacionadas à aprendizagem da álgebra, mais especificamente envolvendo equações. Como o 

subprojeto PIBID/Matemática Presencial está voltado à formação docente inicial e continuada, 

implementamos – desde que o assumimos, há mais de quatro anos – uma interface com a 

pesquisa em Educação Matemática, com o objetivo central de diagnosticar dificuldades de 

aprendizagem da Matemática Básica, utilizando para tal o Método de Leitura Plausível, uma 

abordagem qualitativa de pesquisa que caracterizaremos mais adiante, lançando mão também de 

questionários, entrevistas clínicas e videografia para análise a posteriori das produções de 

significados dos sujeitos pesquisados, em diversas turmas do 6º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental da escola parceira.  
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Todas as pesquisas que desenvolvemos (e.g., HENRIQUES, SANTOS, 2014; 

HENRIQUES, SANTOS, OLIVEIRA, FERREIRA, MENON, 2014) foram sempre discutidas 

exaustivamente em reuniões semanais na escola e quinzenais na universidade, com a 

participação efetiva dos bolsistas nos estudos e nas decisões envolvendo tais pesquisas e demais 

ações do subprojeto. Desta forma, empreendemos o estudo do Modelo dos Campos Semânticos e 

de pesquisas sobre a aprendizagem e o ensino da Álgebra Escolar.  

Pela experiência profissional de alguns de nós com a videografia e a edição de vídeos 

digitais e pelo interesse de todos os bolsistas do subprojeto naquela escola em compreender e 

intervir nas dificuldades de aprendizagem da Álgebra, surgiu a ideia de nos lançarmos, em 

conjunto, à elaboração de um vídeo que atendesse a estes propósitos iniciais, ou seja, ser um 

coadjuvante no diagnóstico de dificuldades com a Álgebra, permitindo ainda a apresentação de 

certo tema algébrico e a intervenção didática, a partir da discussão gerada pela apresentação do 

vídeo a alunos de determinada turma do 7º ano. 

Na próxima seção, apresentaremos, sinteticamente, nossos referencias teóricos e 

pesquisas relacionadas à educação algébrica e, em seguida, as etapas da criação do vídeo, que 

apresentamos aos colegas professores e pesquisadores neste evento, submetendo-o a críticas 

antes de o disponibilizarmos para o grande público em nosso canal no Youtube. 

PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA 

ÁLGEBRA ESCOLAR 

Passaremos, agora, a discutir brevemente algumas noções-categorias tratadas no 

Modelo dos Campos Semânticos (MCS), como significado, produção de significado, 

dificuldades, processo comunicativo e processos de ensino e de aprendizagem. Tais noções-

categorias são encontrados, por exemplo, em Lins (1999, 2001 e 2004). 

Conforme podemos entender, de acordo com o MCS, a noção de significado proposta 

por Lins (2001) é a de um conjunto de coisas que se diz a respeito de um objeto. Esta noção se 

refere não ao que um sujeito poderia dizer, mas ao que ele efetivamente diz sobre um objeto, no 

interior de uma atividade3. 

Assim, a noção de produção de significados, proposta por Lins (1999, 2001), permite-

nos afirmar que, se um sujeito produziu significados, ele produziu ações enunciativas (falas, 

escritas, desenhos, vídeos, gestos, etc.) a respeito de um objeto, no interior de uma atividade.  

                                                 
3 Este termo é tomado no sentido desenvolvido por Leontiev. Para Leontiev (2006, p. 68), atividade é um processo 

psicologicamente caracterizado pelo objeto e pelo motivo. É, portanto, o conjunto de ações e operações que 

satisfazem alguma necessidade especial do homem quando ele realiza alguma relação com o mundo, em um 

determinado contexto. 
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Para exemplificar a noção de produção de significados, apresentamos uma situação4 de 

sala de aula em que a professora propõe aos alunos que resolvam a equação 3x + 10 = 100. 

Ao perguntar a Daniel como ele resolveu, observamos a sua produção de significados.  

Daniel: “Ora professora de um lado tem 3x + 10 e do outro tem 100, então tá 

equilibrado. Se eu tirar 10 quilos de cada lado, continua equilibrado. Daí, eu fico com 3x = 90 e 

se eu divido 90 quilos em 3 partes, eu fico com x igual a 30 quilos.” 

Para Daniel o sinal de igual “=” significa “tá equilibrado”, porquanto percebemos que 

Daniel produz significados para a equação pensando em uma “balança de dois pratos”. Esse 

modo de produzir significados é legítimo, mas poderá provocar dificuldades posteriores a 

Daniel, por exemplo quando ele tentar resolver outro tipo de equação, como esta: 3x + 100 = 10. 

Utilizamos este exemplo fictício – com equações que exigem um contexto diverso do 

contexto da balança – em um trecho do vídeo que produzimos, para suscitar estranhamento nos 

alunos, o que entendemos capaz de produzir, no momento da discussão do vídeo em sala de aula, 

a expressão das dificuldades de aprendizagem, permitindo a intervenção docente imediatamente 

quando elas ocorram, pela negociação de significados (SILVA, 2003) em sala de aula. 

Segundo Lins e Gimenez (1997), a análise da produção de significados pode dar ao 

professor uma perspectiva real de interação com seus alunos, permitindo-lhe uma leitura 

plausível dos modos de produção de significados dos estudantes, através de suas expressões de 

diferentes ordens. A proposta de trabalho de Lins e Gimenez (Ibidem) se baseia em significados, 

e não em conteúdos. Assim, podemos explorar certos aspectos cognitivos, introduzir novas 

metodologias e, com base na própria prática docente, buscar meios de tornar os instrumentos de 

desenvolvimento cognitivo algo familiares para os alunos. (RAMOS, 2011) 

O método criado a partir das noções-categorias do MCS e que nos possibilita uma 

leitura das produções de significados dos alunos, no momento em que elas ocorrem, foi descrito 

por Silva (2003), que o denominou de Método de Leitura Plausível. Este nos possibilita 

identificar os significados que são produzidos por sujeitos humanos, a partir da análise de suas 

ações enunciativas, de onde emergem seu conhecimento e suas dificuldades cognitivas.  

Quanto às dificuldades de aprendizagem, Lins (1993) apresenta uma nova 

caracterização, ao defender que dificuldade deve ser entendida de duas maneiras excludentes: 

como um obstáculo ou como um limite epistemológico. Quando, dentro de um campo semântico, 

um aluno poderia produzir significado para um objeto, mas não o produz, denominamos este fato 

de obstáculo epistemológico. Em contrapartida, se houver a impossibilidade de se produzir 
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significado para determinado objeto dentro de um determinado campo semântico, chamamos isto 

de limite epistemológico.  

Em geral, as explicações dadas para as dificuldades do estudante passam, por exemplo, 

pela consideração de que ele não possui os pré-requisitos necessários para entender o conteúdo 

(leitura pela falta, muito comum aos modelos piagetianos), ou que ele não estuda o suficiente, ou 

que não leva a sério as tarefas propostas em sala, etc. O modelo que adotamos não aceita estas 

ideias, mas nos oferece uma perspectiva diversa para a leitura dos processos cognitivos e das 

dificuldades discentes a estes inerentes. 

Referindo-se aos processos de ensino e de aprendizagem, afirmou Lins (2001, p. 45): 

“se aprendizagem é entendida – corretamente, eu penso – como aprender a produzir significado, 

ensinar deve também apontar para uma discussão explícita dos limites criados nesse processo”. 

Assim, o MCS proporciona suficiente clareza do tratamento das dificuldades de aprendizagem 

que os alunos apresentem, permitindo ainda que a intervenção discente junto aos estudantes, 

orientada pela leitura dos processos de produção de significados para os tópicos da Matemática 

escolar trabalhados em sala de aula. 

Sobre as dificuldades discentes em aprender noções da Aritmética e da Álgebra 

Escolares, observemos o exemplo a seguir, que faz referência à lógica das operações 

matemáticas, relacionada ao pensamento aritmético e ao pensamento algébrico (LINS, 1993). 

Há casos em que uma mesma lógica das operações não pode ser aplicada para resolver 

situações que apresentam características muito semelhantes. A diferença 384 - 241, por exemplo, 

pode ser calculada corretamente subtraindo os algarismos correspondentes a uma mesma ordem 

entre si, dando como resultado 143. Aplicando a mesma lógica – subtração dos algarismos 

correspondentes a uma mesma ordem – para calcular 421 - 236, o resultado obtido será 215, pois 

4 - 2 = 2,  3 - 2 = 1  e  6 - 1 = 5. (RAMOS, 2011) 

 Usiskin (1995) afiança ser muito comum observar dificuldades discentes na passagem 

da aritmética para a álgebra, na resolução problemas do tipo “Encontre o número cuja soma de 

seu quíntuplo com 3 resulta 43”. Aritmeticamente, sua resolução consiste em subtrair 3 de 43 e 

dividir o resultado por 5. Já na forma algébrica 5x + 3, está envolvida a multiplicação por 5 e a 

adição de 3, que são, respectivamente, as operações inversas da subtração 43 - 3 e da divisão    

40 : 5. Para “armar” uma equação, depois de já termos passado pela escolarização básica, 

raciocinamos da maneira diversa à que empregamos para resolver o problema aritmeticamente. 

No entanto, o aluno de 7° e 8° ano, que esteja experimentando os primeiros passos no 

desenvolvimento das noções algébricas, pode pensar de forma aritmética para resolver tal 
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problema, o que, embora seja legítimo, é muitos vezes considerado ingênuo ou errôneo, segundo 

os parâmetros da Matemática Acadêmica, a que pese seu rigor e seu internalismo. (RAMOS, 

2011) 

Não obstante os reiterados esforços empreendidos pelas propostas curriculares oficiais e 

pelos autores de livros didáticos, as dificuldades de aprendizagem das noções algébricas 

continuam presentes no cotidiano escolar. Por muitos anos, esses esforços se deram na direção 

da memorização de regras, conceitos e técnicas operatórias e com isso, a Álgebra se tornou “o 

mais severo corte da educação matemática escolar” (LINS e GIMENEZ, 1997, p.9). Justificando 

sua afirmação, estes pesquisadores afirmam: “Por ser de domínio exclusivo da escola, o fracasso 

na álgebra escolar significa um fracasso absoluto. Se você fracassa no Português escolar, isso 

não o impede de falar; se você fracassa na Educação Física escolar, isso não o impede de jogar 

bola na rua. Mas, se você fracassa na Álgebra escolar...” (LINS e GIMENEZ, 1997, p.164). 

ETAPAS DA CRIAÇÃO E REELABORAÇÃO DO VÍDEO 

Tomada a decisão de produzir uma série de vídeos acerca de elementos da Álgebra 

Escolar, no interior do subprojeto e utilizando continuamente a interface com a pesquisa em 

Educação Matemática, definimos, em março de 2017, o tema do primeiro vídeo piloto a ser 

desenvolvido: introdução a equações algébricas elementares. 

 Ao todo, somos um professor-supervisor do subprojeto na escola e cinco bolsistas. 

Embora a familiaridade de dois de nós com a cinegrafia e com a edição de vídeos digitais, 

sentimos necessidade de estudarmos acerca de vídeos educacionais e processos de produção de 

vídeos. Esta foi, então, a etapa inicial. Buscamos, além disto, conhecer o estado da arte em 

termos de vídeos publicados em sites diversos e em canais do Youtube envolvendo Álgebra 

escolar. Depois de semanas de pesquisas na internet, nada encontramos de publicações em vídeo 

que se relacionasse aos nossos objetivos. Mesmo pesquisando títulos e tags nas línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola, percebemos a enorme carência de materiais de qualidade, que 

não ficassem restritos ao mais do mesmo, isto é, a uma reprodução da sala de aula tradicional. 

A partir destes estudos e consoante nossos pressupostos teóricos e nossos objetivos 

centrais na criação de vídeos educacionais, delineamos as características desejadas em nossos 

vídeos a serem produzidos: i) deve ser um disparador de discussões acerca de certo ente 

algébrico; ii) deve fugir às demonstrações convencionais; iii) deve suscitar a expressão dos 

alunos, possibilitando a identificação das dificuldades de aprendizagem, não raro afastadas das 

discussões nos livros didáticos e nas salas de aula de Matemática; iv) deve proporcionar 

diferentes modos de produção de significados, através da diversidade de contextos trazidos no 
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vídeo; v) deve ter elementos familiares mas não usuais  (SILVA, 2003) aos alunos da série a que 

se dirige; vi) deve permitir que significados matemáticos e não-matemáticos recebam o mesmo 

tratamento, sem juízo de valor; vii) deve ter sustentação teórica à sua produção e à sua descrição.  

Definidas estas características, passamos à pré-produção do vídeo piloto, o que engloba a 

escrita da sinopse e do roteiro detalhado do vídeo, cuja versão final foi esta: 

 

     ROTEIRO – Série “Matemática Fora da Caixa” – Vídeo 1: “Equações. É só passar pra lá?” 
 

T1- Aluno sentado na mesa com o caderno, resolvendo a equação x  + 3 = 10. 

T2- Ele escreve x = 10 – 3 e, depois, x = 7. 

T3- Alguém pergunta ao aluno: “Porque você passou para o outro lado?” 

T4-  “Não sei.” – diz o aluno. 

T5- Vídeo corta para a lousa e novamente temos a equação x + 3 = 10. 

T6- Desenhamos a balança com um pacote escrito “x” e 3 pesos de 1kg de um lado e 10 

pesos de 1kg do outro. E diz o narrador (off): “Apagamos três pesos de cada lado e 

encontramos que o pacote x pesa 7kg; agora vamos tentar com x + 10 = 3”. Desenha-se a 

equação na balança, como no exemplo anterior e narra-se: “Neste caso, vemos que não 

podemos tirar 10kg de 3kg. O que fazer agora?” 

T7- O vídeo corta para os alunos com as cartolinas (cada uma grafada com um dos 

números ou símbolos da equação em questão) e resolve-se a equação somando -10 a 

ambos os lados, com a movimentação dos figurantes. 

T8- Resolvemos a equação 3x = 15, também utilizando a movimentação dos figurantes 

com suas respectivas cartolinas. 

T9- Propõe-se a resolução da equação y/3 = 4 (que mostra que a incógnita não precisa 

necessariamente ser o “x”). 

T10- Propõe-se, ainda, a resolução da equação –x + 9 = 16. 

T11- Créditos sobem e em uma imagem ao lado o professor está mostrando o vídeo na 

sala de aula. Um aluno pergunta: “Porque na primeira ele escolheu o -3?” 

T12- O professor pergunta se alguém sabe responder. Câmera corta para erro de 

gravação do vídeo. 

T13- Volta pra sala: outro aluno faz uma pergunta e termina com imagem do making off. 
 

Em seguida à roteirização do vídeo piloto, com as tomadas exibidas acima, preparamos o 

cenário e todos os elementos da locação externa, gravando o primeiro vídeo, tendo como 

figurantes três bolsistas e quatro alunos voluntários do 9º ano do Ensino Fundamental da escola 

parceira. Várias tomadas da sequência da performance dos estudantes em cena. Discussões nos 

intervalos das tomadas redirecionaram detalhes da gravação. Em seguida, gravamos o off, ou 

seja, a locução completa da sonora do vídeo, em ambiente com isolamento acústico.   

Posteriormente, uma reunião da equipe para discutir o que funcionou ou não nesta etapa. 

Passamos então à pós-produção, envolvendo trabalhos de arte, edição e finalização do 

vídeo. Utilizamos nesta etapa softwares do pacote Adobe (Photoshop, Premiere CS7 e Audition). 

Assistimos ao vídeo e levamos a discussão do mesmo à profundidade dos objetivos e 

pressupostos, não ficando apenas na análise técnica-operacional, que também nos interessa. 
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Decidimos, então, por mudanças no roteiro, na sequência das tomadas, nas técnicas de 

arte aplicadas e ainda na finalização, pensando em algumas características gerais desejáveis em 

nosso produto final, quais sejam: i) que estimulem a produção de significados dos alunos, dando 

campo à expressão das dificuldades; ii) que ampliem as possibilidades discentes de desenvolver 

e utilizar estratégias de resolução das equações; iii) que possibilitem que vários elementos do 

pensar algebricamente integrem implicitamente as discussões, tais como a noção de variável, o 

aritmeticismo e o internalismo (LINS, 1993; RAMOS, 2011). 

Em etapa seguinte à elaboração do novo roteiro, empreendemos nova gravação em outra 

locação e um trabalho maior de edição, cujo produto final discutimos entre o grupo e exibimos a 

duas turmas do 7º ano da escola parceira, registrando em vídeo as aulas com exibição do vídeo. 

O vídeo, sua descrição detalhada, as sugestões de uso e a análise das aulas com exibição 

da edição final serão apresentados no evento a que submetemos este produto educacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que a ação de levantar dificuldades de aprendizagem da Álgebra Escolar e 

permitir uma maior interação entre os alunos e o professor, a partir de um vídeo elaborado com 

este propósito precípuo, é um elemento-chave para que orientemos o trabalho docente, de modo 

coerente com os pressupostos do Modelo dos Campos Semânticos (MCS), que nos oferece uma 

perspectiva nova para compreendermos os processos de aprendizagem de temas algébricos da 

Educação Básica. 

Identificamos, dentre outras, uma importante consequência deste trabalho para nossa 

formação profissional: é possível elaborar nosso próprio material educacional, com 

embasamento teórico, mas também coerente com os objetivos docentes juntos aos nossos alunos. 

O ponto de partida para tal intento deve ser sempre a própria prática e as observações atentas que 

nela pudermos fazer, em relação às demandas reais dos educandos. 

Acreditamos fortemente que a disponibilização deste vídeo educacional (e os demais 

que pretendemos desenvolver, em uma série sobre Educação Algébrica) para o grande público, 

através de sua publicação nos veículos da internet, permitirá que as discussões teóricas sobre as 

dificuldades de aprendizagem da Álgebra Escolar cheguem a um grande número de professores, 

beneficiando a muitos alunos e suscitando ainda novas práticas e novas pesquisas sobre o tema.  
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