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OBJETIVO GERAL
Apresentar as diferentes concepções teórico-metodológicas do ensino da Matemática, conduzindo o
aluno a uma reflexão acerca das atividades de planejamento e ensino da Matemática na Educação
Básica e Superior tendo em vista a importância do conhecimento matemático.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Discutir e refletir sobre os desdobramentos do ensino e aprendizagem da matemática, na Educação
Básica e Superior, do ponto de vista das principais tendências metodológicas;
Discutir acerca dos pressupostos teóricos das tendências metodológicas e das possíveis articulações
entre as mesmas;
Aprender a elaborar projetos de atuação docente por meio do planejamento da atividade de ensino e
da pesquisa em Educação Matemática;
Propiciar a elaboração de propostas de ensino para o ensino da matemática da educação básica, a
partir de diferentes perspectivas metodológicas;
Analisar criticamente os rumos e desafios da Educação Matemática, tendo em vista a projeção de
cenários de ensino-aprendizagem.
EMENTA
Estudo de Projeções: dificuldades e desafios no ensino da matemática. Descrição das Caracterização
das Principais Tendências de Ensino da Matemática. Jogos no ensino da matemática. Informática e
educação matemática. Modelagem matemática. A utilização de materiais concretos e o recurso à
resolução de problemas. A etnomatemática e a história da matemática. A formação docente e as
políticas públicas. A perspectiva da investigação em Educação Matemática..
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à Educação Matemática e suas Tendências
1.1. O ensino da Matemática na Educação Básica a partir da análise e reflexão dos PCN;
1.2. A pesquisa em Educação Matemática;
1.3. Avaliação em Educação Matemática a partir de diferentes abordagens didáticas.
2. Tendências em Educação Matemática: teoria e prática
2.1. Jogos e materiais concretos;
2.2. Resolução de problemas;
2.3. Etnomatemática;
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2.4. Modelagem matemática;
2.5. História da Matemática;
2.6. Tecnologias digitais no ensino de Matemática.
METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE ENSINO
A disciplina será desenvolvida por meio de aulas teóricas dialogadas e trabalhos práticos realizados
pelo docente em conjunto com os futuros professores. Diferentes temas e conceitos matemáticos
serão tratados/investigados e caracterizados em períodos cronológicos, levando em consideração os
problemas mais importantes, os modos de pensar, a linguagem, os recursos técnicos e os aspectos
institucionais.
Compreendendo os pontos:
• Aulas expositivas e dialogadas;
• Leitura, discussão e síntese individual e coletiva dos textos propostos;
• Trabalhos individuais ou em grupo;
• Elaboração de textos e análise crítica dos mesmos;
• Realizar atividades relacionadas a um projeto de elaboração de propostas de ensino de conteúdos
matemáticos da educação básica com o uso das Tendência em Educação Matemática, e seguirão as
seguintes etapas: pesquisa histórica, análise de livros didáticos, pesquisa sobre o ensino do conteúdo
em questão, elaboração da proposta de ensino e elaboração de artigo.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Considerando a avaliação numa perspectiva processual, de observação contínua do
desenvolvimento, a serem realizadas pelos acadêmicos e professor, as seguintes competências
deverão ser demonstradas: análise oral e escrita dos textos lidos; produção individual e coletiva que
apresentem as aprendizagens adquiridas e organização geral (coerência, clareza e sequência de
ideias); participação, interesse e empenho nas atividades propostas e na construção do conhecimento
em debates, dinâmicas, apresentações e seminários; socialização de textos e/ou experiências
vinculados com os temas estudados; entrega atividades nos prazos estabelecidos; comparecimento
às aulas e pontualidade.
A avaliação geral se baseará nas seguintes atividades:
a) participação: frequência, trabalhos propostos;
b) participação efetiva em debates;
c) entrega texto resumido indicado;
d) criação, validação, por meio de uma vivência matemática por projeto;
e) avaliações dissertativas.
• Cálculo das notas:
O semestre será dividido em dois subperíodos A1 e A2, e se necessário, no final do semestre haverá
um exame final (A3). Em cada um destes períodos as notas totalizarão dez (10,0) pontos, e a média
final será média aritmética das notas obtidas em A1 e A2.
O acadêmico para ser aprovado deverá ter média final igual ou maior que 7,0 (sete) e 75% de
frequência na A1 e A2.
O acadêmico para ter direito a A3, deverá ter média final de 4,0 a 6,9 e 75% de frequência na A1 e
A2, e para ser aprovado na após a A3 o acadêmico(a) deverá ter média aritmética, obtida da media
final (de A1 e A2) e a nota da A3, maior ou igual a 5,0 (cinco).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIORENTINI, D. Investigação em educação matemática: percursos teóricos e metodológicos.
Campinas, SP: Autores Associados, 2006. (Coleção formação de professores).
BICUDO, M. A.V. (org.). Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e Perspectivas. São
Paulo: UNESP, 1999.
MENDES, I. A. Matemática e investigação em sala de aula: tecendo redes cognitivas na
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aprendizagem. Ed. ver. E aum. – São Paulo: Editora Livraria da Física, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BASSANEZI, R. C., "Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática: uma nova estratégia",
Editora Contexto, 2002.
BICUDO, M.; BORBA M. (org.). Pesquisa em Educação Matemática: Pesquisa em Movimento.
São Paulo: UNESP, 2004.
BORBA, M. C. Tendências internacionais em formação de professores de matemática. Belo
Horizonte: Autentica. 2006.
BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e Educação Matemática
4ª. ed. Belo Horizonte: Autentica, 2010.
BRITTO, Arlete J.; MIGUEL, Antônio; CARVALHO, Dione L. MENDES, Iran A. História da
matemática em atividades. São Paulo, 2009.
D'AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática: a arte ou técnica de explicar e conhecer. São Paulo,
Ática, 1990.
MUNIZ, Cristiano Alberto. Brincar e jogar: enlaces teóricos e metodológicos no campo da educação
matemática. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010.
POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Tradução e
adaptação Heitor Lisboa de Araújo – 2ª reimpressão – Rio de Janeiro: Interciência, 1995.
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1

26/05/2017

2

02/06/2017

3
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30/06/2017
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10
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11/08/2017
18/08/2017
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25/08/2017

13

01/09/2017

CRONOGRAMA DAS AULAS
CONTEÚDO
Apresentação da Disciplina. Início da Unidade I: Introdução à Educação
Matemática e suas Tendências.
Início do estudo e discussão dos capítulos 01, 02 e 03 do livro: Investigação
em Educação Matemática: percursos teóricos e metodológicos.
(FIORENTINI, 2006).
Conclusão do estudo com apresentações sobre os capítulos 01, 02 e 03 do
livro: Investigação em Educação Matemática: percursos teóricos e
metodológicos (FIORENTINI, 2006).
Início do estudo e discussão do livro: Pesquisa em Educação Matemática:
Concepções e Perspectivas (BICUDO, 1999).
Conclusão do estudo com apresentações sobre o livro: Pesquisa em
Educação Matemática: Concepções e Perspectivas (BICUDO, 1999).
Início da Unidade 2: Tendências em Educação Matemática. Com as
Formação dos grupos para discussão das Tendências Metodológicas em
Educação Matemática. (Divisão da turma para a Pesquisa e o Seminário I)
Orientação do Seminário I: Abordagens Teóricas das Tendências
Metodológicas em Educação Matemática
Orientação do Seminário I: Abordagens Teóricas das Tendências
Metodológicas em Educação Matemática
Apresentação da síntese da pesquisa sobre as Tendências Metodológicas em
Educação Matemática. E orientações para elaboração do artigo sobre a
tendência metodológica a ser apresentada.
Seminário I: História da Matemática / Etnomatemática.
Seminário I: Modelagem Matemática / Resolução de problemas.
Seminário I: Jogos e Materiais Concretos no Ensino de Matemática /
Tecnologias digitais no Ensino de Matemática
Sequências Didáticas (SD) para o Ensino de Matemática com abordagens
práticas das Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
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14

08/09/2017

15

15/09/2017

16

22/09/2017

17

29/09/2017

18

06/10/2017

19

09/10/2017

(Orientação para a construção da SD, e para elaboração do artigo)
Sequências Didáticas (SD) para o Ensino de Matemática com abordagens
práticas das Tendências Metodológicas em Educação Matemática.
(Orientação para a construção da SD, e para elaboração do artigo)
Seminário II, aplicação das sequências didáticas: Jogos e Materiais
Concretos no Ensino de Matemática / Tecnologias digitais no Ensino de
Matemática
Seminário II, aplicação das sequências didáticas: Modelagem Matemática /
Resolução de problemas.
Seminário II, aplicação das sequências didáticas: História da Matemática /
Etnomatemática.
Entrega do artigo; Encerramento da disciplina; Orientações para o Exame
Final.
Exame Final
Araguaína/TO, 24 de maio de 2017.

__________________________
Rogerio dos Santos Carneiro
Professor

__________________________
Deive Barbosa Alves
Coordenador
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