
Evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta 

didática lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática 

em atividade de ensino 

         

        Autora: Núbia Cristina dos Santos 
 

Banca Examinadora: Prof. Dr. Wellington Lima Cedro – orientador 

                                                Prof.ª Dra. Maria do Carmo de Sousa (UFSCar)  

                                             Prof.ª Dra. Vanessa Dias Moretti (UNIFESP) 

 

Ano de defesa:  2012 

 

RESUMO  
 

Este trabalho objetivou evidenciar a produção de sentidos dos princípios 

da proposta didática lógico -histórica da álgebra por professores de 

Matemática de 6º ao 9º anos das redes públicas de ensino de um 

município do interior do estado de Goiás. O par lógico -histórico é 

reflexo da teoria histórico-cultural , pois a evolução do conceito é 

produto histórico humano. Gera a compreensão dos nexos do conceito,  

fundamentais a Matemática porque é uma metodologia em que as 

atividades apresentam as etapas de desenvolvimento do conhecimento. O 

curso de formação constituiu para a pesquisadora o experimento didático 

cujos dados revelaram resposta à seguinte pergunta de pesquisa:  Quais as 

evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática 

lógico-histórica da álgebra por professores de Matemática em atividade 

de ensino? No curso, os professores estiveram em atividade de ensino, 

estudaram e desenvolveram ações fundamentadas na t eoria histórico-

cultural. No primeiro momento os professores apresentaram ao grupo 

exercícios de álgebra aplicada a seus alunos antes de participarem do 

curso de formação. Durante o curso, a partir  dos exercícios que 

apresentaram no início da formação, os professores elaboraram 

atividades orientadoras de ensino compartilhando -as com o grupo que 

apresentou sugestões, sendo estas incorporadas nas atividades e 

aplicadas em suas respectivas salas de aula sob acompanhamento da 

pesquisadora.  O curso de formação t eve duração de cinco meses,  

perfazendo um total de trinta horas distribuídas em sete encontros,  

filmados com o consentimento dos participantes. A análise das 

evidências da produção de sentidos dos princípios da proposta didática 

lógico-histórica pelos professores tomou-se por embasamento teórico os 

autores: Facci (2004), Sousa (2004), Lanner de Moura e Sousa (2004), 

Moura et. al . (2010) e Davidov (1988), o que gerou as unidades de 

análise denominadas Um novo sentido para a organização do ensino e 

Sentidos do lógico-histórico do conceito nas atividades orientadoras de 

ensino. Tais unidades foram compostas de episódios que revelaram o 

fenômeno pretendido; confirmado nas transcrições feitas das filmagens 

do curso, nos diários da pesquisadora e dos docentes, na entrevista com 



os professores e atividades orientadoras de ensino elaboradas por eles. A 

formação provocou nos professores a produção de sentidos ao 

aprenderem e ensinarem álgebra numa proposta lógico -histórica. Eles 

interagiram, colaboraram entre si , perc eberam a importância da inserção 

do lógico-histórico em suas atividades e sinalizaram dar continuidade à 

elaboração de atividades orientadoras de ensino, pois reconheceram que 

a proposta é aplicável a qualquer conteúdo matemático e adequada para a 

aprendizagem e o consequente desenvolvimento do aluno.  
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