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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é analisar a proposição do estudo de padrões em uma coleção 
de Livros Didáticos do Ensino Médio aprovado pelo PNLD/2015, no que tange as fases 
dos padrões e as Investigações Matemáticas. Para tanto, utilizou-se como aporte teórico-
metodológico autores como Ponte, Brocardo e Oliveira, Devlin, Vale, Van de Walle, 
Duval, Herbert e Brown. Os procedimentos metodológicos pautam-se pelos 
pressupostos da pesquisa qualitativa, tendo como fonte de produção de dados uma 
coleção de livros didáticos de Matemática do Ensino Médio, que obteve maior índice de 
escolhas por professores brasileiros. A análise dos dados permitiu concluir que a 
coleção utiliza diversos registros, entretanto, há um desequilíbrio na abordagem destes. 
Em relação às fases de um padrão, a terceira fase que corresponde à Generalização é 
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mais enfatizada. Constatamos, também, que há um desequilíbrio na distribuição das 
sequências ao longo dos 3 volumes que compõe a coleção em relação as propostas 
curriculares internacionais e nacionais. 

 

Palavras-chave: Padrão; Pensamento Algébrico; Livro Didático; Investigações 
Matemáticas. 

 

Introdução 

 

Esta pesquisa está vinculada ao grupo de pesquisa matE² (Educação e Educação 

Matemática) cujo objetivo é problematizar dimensões subjacentes às temáticas 

currículo, trabalho docente, políticas públicas, gestão educacional e "formação" de 

professores. A interlocução entre os níveis Educação Superior e Educação Básica é 

inerente aos diálogos no grupo, uma vez que o trabalho desdobra-se com a participação 

de professores universitários, professores da Educação Básica e acadêmicos da 

graduação ao doutorado de três instituições: Universidade Federal do Pampa-

UNIPAMPA, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul-

UNIJUI e Universidade Federal de Santa Maria-UFSM. 

Outras produções, vinculadas ao Grupo de Pesquisa matE², acerca do 

desenvolvimento do pensamento algébrico foram realizadas e publicadas em eventos 

nacionais e regionais. A presente pesquisa tem como objetivo analisar a proposição do 

estudo de padrões em uma coleção de Livros Didáticos do Ensino Médio aprovado pelo 

PNLD/2015, no que tange as fases dos padrões e as Investigações Matemáticas.  

 

Contribuições das Investigações Matemáticas para o estudo de sequências 

 

Os processos relacionados ao desenvolvimento do pensamento algébrico vêm 

sendo alvo de discussões na Educação Matemática, em especial, nas pesquisas 

internacionais (PONTE, 2009; VALE, 2007, 2011; VAN DE WALLE, 2009) em função 

da sua importância na interpretação e resolução de problemas referentes à própria 

matemática ou a outros campos da ciência.  

Acredita-se que para promover o desenvolvimento do pensamento algébrico, o 

ensino da Álgebra deve ser realizado por meio de abordagens distintas, ao contrário do 

que geralmente é feito, ou seja, este campo da Matemática é apresentado apenas como 
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uma forma de resolver problemas de outros conteúdos matemáticos. Assume-se, nesta 

pesquisa, que as tarefas com padrões possibilitam aos estudantes desenvolver o 

pensamento algébrico, generalizando ideias, as quais são expressas de maneira cada vez 

mais formais. 

Pesquisadores e documentos curriculares (PONTE, 2009; BRASIL, 2002; 

BRASIL, 2006) sugerem o estudo de padrões. Devlin (2004, p.95) menciona que a 

Matemática é uma “ciência da ordem, padrões, estruturas e suas relações lógicas”. 

Os padrões e relações estudados pelos matemáticos ocorrem por toda parte na 
natureza: os padrões simétricos das flores, os padrões – muitas vezes 
complicados – dos nós, das órbitas descritas pelos planetas à medida que se 
deslocam nos céus [...] os padrões de som que reconhecemos como música. 
Às vezes os padrões são numéricos e podem ser descritos usando-se a 
aritmética – os padrões de votação, por exemplo. Mas, com frequência, eles 
não são numéricos – por exemplo, os padrões de nós e os padrões simétricos 
das flores pouco têm a ver com números (DEVLIN, 2004, p. 96). 

 

Segundo Barbosa (2009), a Matemática como ciência dos padrões indica a 

transversalidade do padrão, tornando-o, mais do que um tópico matemático, uma 

qualidade da Matemática. Assim, é possível afirmar que padrão não é um conceito, é 

uma estrutura matemática presente em vários conceitos (funções, números figurados, 

séries harmônicas).  

No entendimento de Herbert e Brown (1997), a exploração de um padrão possui 

três fases, a saber: descoberta do padrão - fase da coleta dados; reconhecimento do 

padrão - representar o padrão em modos distintos para refinar a compreensão; e 

generalização - explicar o padrão, generalizar para  .  

Acredita-se que explorar as fases de um padrão permite trabalhar com 

Investigações Matemáticas, propostas por Ponte, Brocardo e Oliveira (2013). Nas 

investigações há quatro momentos:  

O primeiro abrange o reconhecimento da situação, a sua exploração 
preliminar e a formulação de questões. O segundo momento refere-se ao 
processo de formulação de conjecturas. O terceiro inclui a realização de 
testes e o eventual refinamento das conjecturas. E, finalmente, o último diz 
respeito à argumentação, à demonstração e avaliação do trabalho realizado. 
(PONTE, BROCARDO, OLIVEIRA, 2013, p. 20) 

 

Pode-se destacar que há relação entre a primeira fase dos padrões e o primeiro 

momento das Investigações Matemáticas, entre a segunda fase de um padrão e, 

simultaneamente, o segundo e terceiro momento, pois é quando o estudante formula e 

explora questões sobre os padrões e os representa de diversos modos. Assim, a terceira 
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fase relaciona-se ao quarto momento, quando o discente demonstra suas conjecturas por 

meio da generalização dos padrões. 

Cabe destacar que, as sequências são um tipo especial de padrão. A partir destes 

padrões os estudantes podem ir além de simplesmente expandir as sequências, podem 

procurar generalizações. As sequências podem ser representadas de diferentes formas, 

por exemplo, figural, geométrica, numérica. 

No que concerne o estudo das representações matemáticas, Duval (2003) 

elaborou a teoria dos Registros de Representação Semiótica, na qual afirma que é 

essencial propor situações-problemas que exijam a mobilização de diversos registros e a 

mudança entre estes registros, denominada conversão. A conversão refere-se à mudança 

de registros, ou seja, uma mudança externa, pois cada registro (sistema semiótico) 

revela um aspecto do conceito estudado, além disso, cada registro apresenta suas 

peculiaridades. Assim, as representações são parciais em relação ao conceito que ela 

representa. As transformações cognitivas do tipo tratamento podem ser caracterizadas 

como uma mudança interna a partir de cada registro semiótico, por exemplo, 

transformar a representação algébrica desenvolvida de um padrão quadrático em uma 

representação algébrica canônica. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Para esta pesquisa adotou-se os pressupostos da pesquisa qualitativa. Para tanto, 

foi analisada detalhadamente uma coleção de livros didáticos de Matemática do Ensino 

Médio, aprovada pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD/2015 (BRASIL, 

2014) composta por três livros didáticos (volume 1, 2, 3), no que tange a proposta 

didática40 para o ensino do conceito de sequência. Entendemos que as pesquisas que 

buscam analisar livros didáticos são relevantes, pois podem verificar se esses recursos 

estão explorando os conteúdos de acordo com o que propõem as pesquisas na área da 

Educação Matemática e os documentos nacionais e regionais. Além disso, podem 

identificar possíveis mudanças nos currículos escolares. Isto porque o livro didático é 

um dos recursos mais utilizados pelos professores na elaboração dos seus 

planejamentos. 

                                                           
40 Entendemos por proposta didática as escolhas (teóricas e metodológicas) feitas pelo(s) autor(es) de 
livros didáticos na apresentação dos conceitos matemáticos. 
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Considerando a base teórica, elaborou-se as seguintes categorias de análise: a) 

Tipos de sequências (geométrica, numérica, gráfica, tabular, figural, língua natural; 

finita ou infinita); b) Transformações Cognitivas (Conversão e Tratamento); c) 

Atividades exigem a definição da lei de formação (representação algébrica) da 

sequência; d) Relações entre Função Afim e Quadrática e Progressão Aritmética, bem 

como Função Exponencial e Progressão Geométrica; e) Sequências relacionadas a 

outros conteúdos que não apenas Progressão; f) Representação gráfica (domínio 

discreto); g) Fases de um Padrão; h)Tarefas abordam sequências por meio da 

metodologia Investigações Matemáticas.  

Optou-se por não analisar as “Atividades Resolvidas”, visto que nestas as 

estratégias de resolução, as conversões e os tratamentos estão explícitos. Já ao analisar 

as atividades propostas, pode-se apontar outras possibilidades de encaminhamentos nem 

sempre percebidas pelos professores. Além disso, não foram categorizadas atividades 

que envolvem a descoberta da razão, a classificação da sequência (crescente, 

decrescente e constante), interpolação de meios, soma de PA e PG, pois o foco de 

pesquisa relaciona-se, em especial, com as três fases na investigação de um padrão. 

 

Análise dos Dados 

 

No Quadro 1, são apresentados dados quantitativos mapeados na coleção de 

livros didáticos. Destaca-se os volumes e os capítulos em que foram categorizadas 

atividades e a quantidade (terceira coluna). A coluna denominada tipos de sequências 

refere-se à representação de partida, ou seja, em qual representação a sequência é 

apresentada, e refere-se à quantidade de elementos que a sequência possui (finitos ou 

infinitos). Na coluna transformações cognitivas estão os dados referentes às conversões 

e tratamentos; e na última coluna, fases dos padrões, explicita-se qual fase é abordada.  

 

Quadro 1: Atividades apresentadas na coleção de livros didáticos e categorias de análise 

Volumes 
Cap. 

Seq. 
Cate

g 

Tipos de Sequências Transf. 
Cognitiva

s 

Fases do 
padrão 

Representação de partida 
Qtd. 

Elem. 1
ª 

2ª 3ª 

Vol 1 
N T 

Fi
g 

Ge
o 

Gr
a 

L
N 

F I T C 

II 23 6 5 0 0 0 12 1 1 0 23 0 7 1



 

355 
 

2 1 6 

III 
21 

2 0 0 3 9 7 3 
1
8 

0 21 0 1 
2
0 

IV 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 2 
V 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 4 

VII 
52 2

9 
0 3 3 1 16 

1
2 

4
0 

13 39 0 
3
1 

2
1 

Vol 2 X 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
Vol 3 I 4 0 0 0 0 0 4 2 2 0 4 0 0 4 

Total 
107 3

7 
5 3 9 14 39 

3
0 

7
7 

13 89 0 
3
9 

6
8 

 

Foram categorizadas 107 sequências na coleção de livros didáticos, isto é, do 

total de atividades que a coleção propõe, 1724 atividades, 6,2% correspondem a 

sequências. No volume 1, 102 sequências foram identificadas, ou seja, 16,06% das 635 

atividades presentes neste volume são sequências, concentradas no capítulo VII, 

denominado Sequências. O volume 2, apresenta apenas 1 atividade (0,1552% de 644 

atividades), exposta na seção Vestibulares. No volume 3 há 4 sequências, no capítulo I, 

referente à matemática financeira, ou seja, 0,89% das atividades envolvem sequências. 

No que tange a categoria tipos de sequências, os registros de partida mais 

abordados são o numérico, 34,57%, e língua natural, 36,44%, em detrimento aos demais 

(figural, geométrico, gráfico, tabular). É importante destacar que não há equilíbrio na 

escolha do registro de partida. Em relação à quantidade de elementos na sequência, 

também, há desequilíbrio, pois 71,96% das sequências são infinitas e 28,03% são 

finitas.  

Quanto à categoria transformações cognitivas, 83,03% das sequências exigem 

conversão e 12,14% requerem tratamento. As conversões mais abordadas são do 

registro algébrico para o registro numérico ( ! "  #) e vice-versa. Verifica-se que a 

coleção exige a definição da lei de formação, o que permite desenvolver o processo de 

generalização. A coleção explora o registro gráfico de uma sequência, destacando o 

domínio discreto, geralmente, não abordado em outras coleções (SILVA, SOARES, 

NEHRING, 2016). 

Constata-se que a coleção propõe algumas conexões estabelece entre as 

sequências e outros conteúdos, por exemplo, no volume 1, a relação entre PA com a 

função afim e quadrática e PG com a função exponencial, bem como, no volume 3, 

enfatiza a conexão entre os juros e as funções, porém não há menção na relação entre as 

sequências e outros campos da ciência.  
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Em relação à categoria fases de um padrão, é interessante salientar que quando é 

abordada a terceira fase, implicitamente a primeira e a segunda fase também são. Assim, 

pode-se inferir que nenhuma das sequências explora apenas a primeira fase, denominada 

Descoberta do Padrão. A segunda fase, que corresponde ao estágio de Representação 

do padrão equivale a cerca de 36,44% das sequências. Já a terceira fase denominada de 

Generalização do Padrão é abordada com maior ênfase pela coleção (63,55% das 

sequências), em decorrência disso, a coleção analisada aborda principalmente, o quarto 

momento das Investigações Matemáticas, propostas por Ponte, Brocardo e Oliveira 

(2013), pois simultaneamente, ao estudo sobre as fases dos padrões, o estudante também 

perpassa momentos das investigações. Associada à segunda fase dos padrões estão o 

segundo e o terceiro momentos das investigações quando o estudante formula e explora 

questões sobre os padrões e os representa de diversos modos. 

 

Considerações Finais 

 

De acordo com os resultados apresentados na análise dos dados, destaca-se que 

há um desequilíbrio na distribuição das sequências, pois 102 sequências foram 

identificadas no volume 1, 1 sequência foi identificada no volume 2 e 4 sequências 

foram identificadas no volume 3. 

Em relação às transformações cognitivas, a coleção aborda, principalmente, a 

conversão, 83,03%; e o registro de chegada mais abordado nestas é o registro algébrico. 

Há variedade de registros abordados, porém é desigual a exploração destes, limitando o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. A terceira fase de um padrão é explorada de 

maneira satisfatória, e portanto, quanto às Investigações Matemáticas, o momento mais 

abordado é o quarto, pois generalizar é uma das principais ferramentas para abstração e 

consequentemente para o desenvolvimento do pensamento algébrico. O estudo das 

sequências não se dá somente por meio de dois casos, PA e PG, potencializando o 

desenvolvimento do pensamento algébrico. A partir dessa pesquisa, novas investigações 

tornam-se necessárias, no sentido de identificar como os padrões e sequências são 

trabalhados no ensino superior, considerando a formação de professores de matemática 

e os pensamento matemáticos elementar e avançado. Este é nosso desafio. 
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