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O processo de pesquisa que vem sendo realizado, conjuntamente com professores de matemática de 5a a 8a série em 
escolas do município de Passo Fundo, tem como objetivo identificar elementos essenciais para o processo ensino- 
aprendizagem da álgebra elementar. Para isso, o grupo de pesquisadores da Universidade de Passo Fundo e de 
escolas envolvidas no projeto, num primeiro momento, tem analisado sob a luz da teoria Histórico-Cultural, da 
Didática da Matemática e da própria Matemática, as concepções subjacentes no fazer pedagógico dos professores, as 
propostas  pedagógicas  vigentes  nas  escolas  e  verificado  o  nível  de  apropriação  dos  conceitos  por  parte  dos 
estudantes. A partir dessa análise, tem elaborado propostas pedagógicas para o ensino de álgebra elementar. Numa 
etapa, elaborou-se uma proposta para a introdução do conceito de expressões algébricas para duas turmas de sétima 
série, uma da Escola Estadual de Ensino Médio Adelino Pereira Simões e uma da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Wolmar Salton. . Até então, temos como resultado, a definição de alguns elementos que o grupo tem 
percebido como fundamentais para a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagm da álgebra, os quais, se 
tem definido como princípios pedagógicos. Entre outros, a necessidade de conhecer as idéias essenciais da álgebra, 
do uso adequado de materiais concretos, de clareza de objetivos, a interação como mediação do conhecimento e a 
aprendizagem leva ao desenvolvimento intelectual. Atualmente, está sendo conduzido o processo de investigação, 
através da elaboração de uma proposta envolvendo o conceito de equações que será aplicada e avaliada ao longo do 
segundo semestre de 2004, em turmas de 6a série da escola municipal, com a finalidade de validar os princípios 
mencionados e identificar, se for o caso, novos princípios. (Fapergs). 

 
 


