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Resumo: 
A álgebra é um assunto ainda pouco abordado nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, mas é comum nos anos finais e Ensino Médio. Nos primeiros anos 
escolares ela é caracterizada pelo pensamento algébrico, que possibilita 
articulações com outros conteúdos matemáticos e contribui para o desenvolvimento 
do raciocínio pelas crianças. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
para analisar o que tem sido abordado sobre o pensamento algébrico na educação 
infantil e anos iniciais do ensino fundamental. A pesquisa contou com momentos 
para estudos teóricos sobre o que, como e porque se propõe o estudo deste 
conhecimento junto as crianças, como também para o levantamento e análise de 
pesquisas que se dedicam ao tema. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, foram 
realizadas buscas em revistas eletrônicas de Educação Matemática e em Bancos de 
Teses e Dissertações de algumas universidades. No início da nossa pesquisa 
tínhamos estabelecido como meta a análise de 20 a 30 trabalhos, mas com a 
dificuldade de acharmos pesquisas que falassem sobre “álgebra nos anos iniciais do 
ensino fundamental” tivemos que analisar apenas com os que foram localizados. 
Com os trabalhos localizados foi possível realizar análises que trouxeram alguns 
elementos sobre o assunto. Eles foram organizados com o auxílio de uma planilha 
do Excel, em que incluímos informações como ano de publicação, região, instituição, 
tipo da publicação (tese, dissertação ou artigo), resumo, palavras-chave, coleta de 
dados e resultados. A partir da leitura dos resumos, também foram criadas 
categorias gerais e detalhadas que possibilitaram o agrupamento dos trabalhos para 
prosseguirmos com as análises. A maioria das pesquisas realiza um estudo teórico 
sobre a álgebra nos anos iniciais ou analisam documentos como a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) que propõe o ensino dessa unidade temática. Em menor 
quantidade encontramos também pesquisas que realizam cursos de formação com 
professores e análise de atividades propostas para crianças. Constatamos que ainda 
é escasso o número de pesquisas dedicadas ao estudo da álgebra nos anos iniciais 
e que há necessidade de mais propostas voltadas ao trabalho com professores e 
alunos dessa faixa etária. 
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