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I- Apresentação 

 

          O curso de Especialização em Educação Matemática foi idealizado a partir de práticas pedagógicas 

em Matemática desenvolvidas experimentalmente durante os anos de 2015 e 2016 com alunos do 6o ano 

do Ensino Fundamental no Campus São Cristóvão II, campus este que desde 1999 dedica-se 

exclusivamente ao segundo segmento do Ensino Fundamental. Esta iniciativa teve apoio do Departamento 

de Matemática do Colégio Pedro II, de seu colegiado docente, da direção geral do Campus São Cristóvão II 

e uma forte parceria com a Pró-reitoria de Pós Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura da mesma 

instituição de ensino. 

         Os questionamentos que nortearam o grupo que decidiu organizar o curso foram todos voltados para 

a tentativa de aliar a didática da matemática ao conhecimento específico da disciplina, com o intuito de 

apresentar ao professor os porquês da disciplina que ensina, em redescobrir a didática da matemática 

como ferramenta através do qual o conhecimento adquirido seja transformado e transformador, além de 

fazer com que o professor reflita sobre suas práticas pedagógicas e veja a sala de aula como um 

laboratório de pesquisas em Educação Matemática.  

        Resgatar os laços entre a matemática ensinada na educação básica e aquela desenvolvida nos cursos 

superiores, seja nos cursos de pedagogia ou nas licenciaturas em matemática, é uma característica das 

disciplinas oferecidas, assim como preparar o professor para, de posse do conhecimento consolidado, 

refletir e ressignificar o que vai apresentar a seus alunos.  

        Esperamos que impactos positivos cheguem aos professores que concluírem o curso e que a 

experiência de se voltar a estudar e dar os primeiros passos no mundo acadêmico com a pesquisa em 

Educação Matemática auxilie o professor que ensina matemática e ao professor de matemática, 

transformando não só as aulas de matemática em si, mas também os processos de avaliação, 

comunicação, escrita, argumentação, o ato de conjecturar, refletir, aprofundar conhecimentos e produzir. 

O curso tem um período de integralização de 12 meses a contar a partir do primeiro dia de aula do ano 

letivo de 2019, a saber, dia 16 de março. 

 

 

II- Objetivos 

Acreditando que os conteúdos presentes na matemática superior e o que é ensinado na educação básica 

devem estar em consonância, fica claro que acreditamos que para ensinar uma disciplina devemos 

conhecer bem o que fundamenta esta disciplina. Assim, esperamos que o curso: 

1. Apresente reflexões sobre os conteúdos matemáticos que são ensinados na educação básica 

fundamental; 
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2. Desperte no professor o ato de questionar sobre a natureza dos conteúdos que ensina, de fazer 

associações e de adaptar a gênese do conhecimento à realidade da educação básica; 

3. Incentive o professor a adquirir cultura matemática; 

4. Incentive o professor a questionar a sua prática pedagógica à medida que for descobrindo, 

compreendendo e assimilando o que fundamenta teoricamente os conteúdos que ensina; 

5. Lance mão da História da Matemática sempre que for pesquisar a fundamentação dos conceitos dos 

conteúdos tratados; 

6. Discuta com os professores aspectos que constituíram a gênese do conhecimento matemático que 

fundamenta a educação básica e suas relações com a matemática superior; 

7. Ajude o professor a descobrir a sala de aula como um laboratório de ensino e de aprendizagem; 

8. Incentive o professor a criar sempre atividades didáticas destinadas à reflexão; 

9. Crie novas alternativas para consolidação do conhecimento matemático por parte dos alunos, assim 

como métodos diversos de avaliação ou a inserção de novas tecnologias e uso de mídias digitais; 

10. Procure adaptar a aridez do conhecimento matemático ao aluno do século XXI, buscando compreender 

as diversidades, o multiculturalismo, as necessidades especiais de todas as ordens, as questões de gênero 

e a matemática, as relações étnico-raciais e o ensino e a aprendizagem da matemática  e a tecnologia a 

serviço da transformação e libertação do homem, todos esses como aliados das personagens que atuam 

nos diferentes ambientes onde se dá a aprendizagem. 

 

III - Público Alvo 

Professores que ensinam matemática com graduação em Pedagogia ou professores graduados em 

Licenciatura em Matemática ou bacharéis e licenciados que necessariamente atuem no Ensino 

Fundamental como professores de matemática. Não descarta-se a possibilidade, sob comprovação da 

atuação do candidato em sala de aula como professor de matemática, fazer parte do corpo discente. 

 

IV- Estrutura curricular 

A estrutura curricular está dividida em três grandes blocos. O primeiro contendo disciplinas que 

fundamentam a Matemática e que propõem o diálogo entre a matemática superior e a matemática 

desenvolvida pela educação básica. Um segundo bloco contendo disciplinas que preparam o futuro 

especialista em Educação Matemática à pesquisa em Ciências Humanas, em especial as pesquisas em 

Educação e um terceiro bloco que trata das novas tendências no Ensino da Matemática e do uso das 

tecnologias. 
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O aluno terá uma grande carga de aulas presenciais combinadas com atividades na plataforma Moodle 

como complementação da carga das disciplinas de fundamentação e didática da matemática. 

Seminários, oficinas, debates e confecção de resenhas serão fortemente incentivados durante o curso, 

contribuindo para a introdução a pesquisa e preparando o aluno para a escrita do Trabalho de Conclusão 

de Curso que buscará sempre ter um caráter prático de aplicação em sala de aula, não descartando 

também pesquisas teóricas que contribuam para a transformação profissional do professor, assim como 

do espaço escolar. 

 

4.1 Linhas de Pesquisa 

1. Formação de professores de matemática e de professores que ensinam matemática; 

2. Trabalho docente, currículo, aprendizagem e práticas pedagógicas; 

3. Linguagens Digitais, Tecnologias e Educação Matemática; 

4. Inclusão, Educação Especial, Matemática e Gênero e Psicologia da Educação Matemática. 

 

4.2 Corpo Docente 

Coordenação: Prof. Dr. Sc. Daniel Felipe Neves Martins - UFRJ 

Professores:  

                        Prof. Dra. Edite Resende Vieira - UNIBAN 

                        Prof. Dr. Sc. Ivail Muniz Junior - UFRJ 

                        Prof. M. Joycimar Lemos Barcellos Zeferino – PUC-Rio 

                        Prof. Dra. Liliana Manuela Gaspar Cerveira da Costa – Universidade de Aveiro, Portugal 

                       Prof. M. Renato de Carvalho Alves - UFRJ 

                       Prof. M. Sc. Roberta Pereira Almeida - UFRJ 

                       Prof. M. Rony Henrique Barros - UFRJ 
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4.3 Disciplinas do Curso e carga horária 

Fundamentos e Didática da Matemática I - 60h 

Fundamentos e Didática da Matemática II - 60h 

Fundamentos e Didática da matemática III - 60h 

Didática Geral - 45h 

Metodologia da Pesquisa e Educação Matemática - 45h 

Tendências em Educação Matemática - 45h 

Tecnologia da Informação e Comunicação em Educação Matemática - 45h 

Seminários e Orientação para o TCC - 0h 

Total em horas: 360h 

 

4.3 Distribuição das disciplinas 

As aulas serão ministradas no prédio da Pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, 

situado no Campus de São Cristóvão, 177, 2º andar, aos sábados, em dois turnos: 

Manhã: de 8h ás 12h30 

Tarde: 13h30 às 16h30 

AULA INAUGURAL: 16 de março de 2019 no Auditório da PROPGPEC. 

 

MÓDULO I  - 23/03 A 08/06 

Fundamentos e Didática da Matemática II 

Tecnologia da Informação e Comunicação em Educação Matemática 

Metodologia da Pesquisa em Educação Matemática 
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MÓDULO II – 15/06  A 14/09 

Fundamentos e Didática da Matemática I 

Metodologia da Pesquisa em Educação Matemática 

Didática Geral 

 

MÓDULO III – 21/09 A 21/12 

Fundamentos e Didática da Matemática III 

Didática Geral 

Tendências em Educação Matemática 

 

 

5. DISCIPLINAS, PROFESSORES E EMENTAS  

5.1 - FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DA MATEMÁTICA I – 60h 

         Professores Responsáveis:  Ivail Muniz Junior e  Daniel Felipe Neves Martins 

 A ideia de quantidade e a formulação do conceito de número. A criança e o número. 

 Os sistemas de numeração. Ordens números e classes. Sistemas de numeração em bases. 

 O sistema de numeração decimal. 

 O que é número natural? A axiomática de Peano e a visualização dos números naturais 

na reta numerada. Propriedades dos números naturais. 

 Os principais algoritmos da soma e da multiplicação. O que significa soma e multiplicar? 

Problemas e expressões numéricas. Principais dificuldades no ensino e na aprendizagem 

dos algoritmos da adição com recurso e da multiplicação. 

 A subtração e a divisão como operações inversas. Cálculo mental. 

 A divisão, a operação que requer uma didática especial. A divisão exata e a divisão não 

exata. Prova real da divisão e Teorema de Bézout. A didática da divisão: forminhas e 

feijões. 

 Um estudo da divisão exata. A definição de "ser múltiplo de” e de  "ser divisor de" 
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 Aplicação do princípio multiplicativo para ilustrar múltiplos e divisores 

 Números primos e critérios de divisibilidade. Provas formais via escrita de números 

naturais na base 10. O uso do material dourado como recurso didático. 

 mmc e mdc. Cálculo e aplicação em problemas. Análise do assunto em livros didáticos. 

 Números inteiros: onde encontramos? Como organizar uma sequência didática de 

apresentação dos inteiros. O conceito de simétrico. A reta numerada e os simétricos. 

Distância dos simétricos em relação à origem. Cálculo mental e lógica: o Jogo do perde e 

ganha. 

 Conceito de módulo e uso de lógica simples para resolução de equações modulares 

usando a linguagem. 

 A adição e a multiplicação de inteiros e suas operações inversas. 

 Números racionais: definição, reconhecimento, a reta numerada. Os naturais, os inteiros, 

os decimais exatos e as dízimas periódicas. Cálculo mental. 

 Operações com números fracionários  

 Resolução de problemas envolvendo frações de quantidades e frações do contínuo. 

 Os números que não são racionais. 

 Reunindo racionais a não racionais. O conceito de corpo ordenado completo. Caráter 

informativo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 DOMNGUES, H. H. Fundamentos de Aritmética, Ed. Atual. 1ª Ed 1991 

 NIVEN, I. Números racionais e Irracionais, Coleção Fundamentos da Matemática 
Elementar, SBM Editora, 1984.  

 SANTOS, V.M.P.dos e REZENDE, J. Números: Linguagem universal, Ed IM-UFRJ, 
Coleção Projeto Fundão.  

 BIANCHINI, E. Matemática. Vols. 6, 7, 8 e 9. Editora Moderna, 8ª edição, 2016. 

 CENTURIÓN, M. Números e Operações: Conteúdo e metodologia da matemática. 
Editora Scipione, Série Didática Classes de Magistério, 1ª Ed 1994. 

 KAMII, C.  Crianças pequenas reinventam a aritmética, Editora Artmed, 2004. 



8 

 

 ________ Crianças pequenas continuam reinventando a aritmética: Séries Iniciais. 
Implicações da Teoria de Piajet, Editora Artmed, 2005. 

 PARRA, C. e SAIZ, I. Didática da Matemática: reflexões psicopedagógicas. Coleção 
Conhecimento Matemático. Editora Artmed, 2ª Ed, 2006. 

 MA, L. Saber e ensinar matemática elementar. Coleção Temas de Matemática, Editora 
Gradiva, 1ª Ed. 2009 

 IMENES, L. M. A numeração indo-arábico. Coleção Vivendo a Matemática. Editora 
Scipione, 1990. 

 ____________ Os números na história da civilização. Coleção Vivendo a Matemática. 
Editora Scipione, 1990. 

 Giraldo, V. Ripoll, C. E Rangel, L. Livro do Professor de Matemática na Educação Básica. 
Vol1, Ed. SBM, 1ª Edição, 2016. 

 

5.2 - FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DA MATEMÁTICA II – 60h 

         Professores Responsáveis:  Liliana Manuela Costa e  Rony Henrique Barros 

 A geometria com Euclides. Os elementos: o que são e como estão organizados? O 

primeiro compêndio organizado logicamente. O conceito de dedução lógico-formal. 

 Principais construções com régua e compasso. O conceito de lugares geométricos: a 

mediatriz, a bissetriz, a circunferência, o par de retas paralelas. 

 Ângulos: definições e classificações. Operações com medidas. Ângulos complementares e 

suplementares. Atividades exploratórias: ângulos obtidos por dobraduras do quadrado, 

do triângulo equilátero e do círculo. Os ângulos dos ponteiros do relógio. Dominós de 

ângulos e a construção do clinômetro. 

 O axioma das paralelas. Propostas didáticas de investigação da medida dos ângulos 

quando uma transversal corta um par de retas paralelas e um par de retas não paralelas. 

 Como explorar projetos interdisciplinares envolvendo matemática, artes e desenho. 

Painéis com motivos geométricos elementares e paralelismo 

 Triângulos: definição, elementos, Lei Angular de Talles (atividade experimental e 

atividade lógico-formal). Soma das medidas dos ângulos externos, uma atividade 
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experimental. Sobre as principais linhas internas dos triângulos e seus pontos de 

encontro. Uma interpretação para o baricentro. 

 Quadriláteros: Definição, classificação e propriedades. Construção de quebra cabeças. O 

Tangran chinês. 

 Polígonos: soma das medidas dos ângulos internos, soma das medidas dos ângulos 

externos e dedução informal da quantidade de diagonais que um polígono possui. 

Polígonos regulares e não regulares. 

 A geometria dos mosaicos: a pavimentação e o recobrimento. Como criar mosaicos com 

polígonos regulares? Recobrindo superfícies com polígonos regulares e irregulares. Os 

trabalhos de Escher e a repetição de padrões em mosaicos. 

 Transformações no plano: simetria, rotação, reflexão, translação e cisalhamento. 

 Áreas das figuras definidas por linhas poligonais fechadas. O metro quadrado, seus 

múltiplos e submúltiplos. 

 Figuras em 3D; Cubos, prismas, tetraedros e pirâmides. Geometria das dobraduras. 

Construção de poliedros por dobraduras. Atividades envolvendo área e unidades de 

medida. 

  Figuras em 3D; Cubos, prismas, tetraedros, pirâmides e cilindros. Experiências em sala 

de aula com cálculo de volume. Uso da estimativa, arredondamento e cálculo mental. 

Uso da calculadora. O metro cúbico, seus múltiplos e submúltiplos. Capacidade. 

BIBLIOGRAFIA 

 TINOCO, L. Geometria Euclidiana por meio da resolução de problemas, IM-UFRJ, 

Projeto Fundão. 1ª Ed., 1999 

 IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar, vols. 9 e 10. Atual Editora, Edição 

2A, 2013. 

 BIANCHINI, E. Matemática, vols. 6, 7, 8 e 9. Editora Moderna. 8ª Edição 2016. 

 KALEFF, A. Vendo e entendendo poliedros. Do desenho ao cálculo do volume através 



10 

 

de quebra cabeças geométricos e outros materiais concretos. Editora EDUFF, 2003. 

 _________ Quebra cabeças geométricos e formas planas. Editora EDUFF, 3ª Ed, 2005 

 TOMEI, C. Euclides: A conquista do espaço. Coleção Imortais da Ciência, Coord. 

Marcelo Gleiser. Ed. Odysseus, 1ª Ed, 2006. 

 MACHADO. N. J. Medindo Comprimentos, Coleção Vivendo a Matemática, Ed. 

Scipione, 1ª Ed. 1997. 

 CÂNDIDO, S.L. Formas num mundo de formas. Ed. Moderna, 1ª Ed. 1997. 

 IMENES, M. Ângulos. Editora Atual, 16ª Edição, 1995. 

_________ Geometria dos mosaicos, Editora Scipione. Coleção Vivendo a 

Matemática, 1ª Ed. 1997 

 SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com ângulos, Coleção Investigação Matemática, 

Editora Scipione, 1ª Edição, 1997. 

 _____________ Atividades e jogos com triângulos, Coleção Investigação Matemática, 

Editora Scipione, 1ª Edição, 1997. 

 NASSER, L. e TINOCO, L. Curso básico de geometria: Enfoque didático. Módulo I, 

Formação de conceitos geométricos. Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão, 2012 

 NASSER, L. e TINOCO, L. Curso básico de geometria: Enfoque didático. Módulo II, 

Visão dinâmica da congruência de figuras. Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão, 2012 

 NASSER, L. e TINOCO, L. Curso básico de geometria: Enfoque didático. Módulo II, 

Visão dinâmica da semelhança de figuras. Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão, 

2012. 

 LOPES, M.L.M.L. e NASSER, L. Geometria na era da imagem e do movimento, Ed IM-

UFRJ, Coleção Projeto Fundão, 2012 

 NASSER, L. Geometria segundo a Teoria de Van Hiele, Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto 

Fundão, 2012 
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5.3 - FUNDAMENTOS E DIDÁTICA DA MATEMÁTICA III – 60h 

        Professores Responsáveis: Roberta Almeida Pereira e Renato de Carvalho Alves 

 Estatística descritiva: contagem, organização em gráficos e tabelas. Principais tipos de gráficos 

e a organização de dados para interpretações de situações e problemas propostos. A 

importância de saber fazer a leitura correta das informações contidas em um gráfico. 

Frequência absoluta e frequência relativa. Histogramas. Uso do Excel. 

 Média, moda, mediana e desvio padrão. Interpretações para cada medida. 

 Enunciados matemáticos. A importância da leitura e interpretação de problemas. A 

Teoria de resolução de problemas de George Pólya. As etapas da resolução de 

problemas. Resolução de problemas cujas informações estão contidas em gráficos. 

 Os conectivos E e OU em matemática. Uso de diagramas de Venn-Euler para resolver 

problemas de contagem. 

 O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Problemas de contagem que podem ser 

abordados nas séries iniciais. Como responder às perguntas “Como organizar uma 

configuração?” e “Quantos elementos há segundo a configuração dada?” 

 Arranjos e Permutações. 

 Combinações simples, circulares e com repetição. Atividades investigativas que podem 

ser feitas com alunos do Ensino Fundamental. 

 O que significa raciocínio combinatório? O que significa argumento combinatório? 

Projetos escolares envolvendo os conceitos de análise combinatória. Como avaliar em 

Combinatória: os principais objetivos a serem alcançados quando o tema é análise 

combinatória. 

 Probabilidade: Experimentos aleatórios, espaço amostral, evento, combinação de 

evento, união e interseção de eventos, definição de probabilidade. Probabilidade em 

espaço amostral finito e ideia de probabilidade condicional (opcional). 
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BIBLIOGRAFIA 

 PINTO, R.C. Introdução à Análise Combinatória. Dissertação de mestrado 

apresentada ao Departamento de Matemática da PUC-RIO, 2014. Texto disponível 

em: 

http://www.dbd.pucrio.br/pergamum/tesesabertas/1212462_2014_completo.pdf 

 ALVES, R. de C. Ensino de análise combinatória na educação básica e a formação de 

professores. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Mestrado em 

Ensino da Matemática do IM-UFRJ, 2012. Texto disponível em: 

http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/41%20Renato%20Alves.pdf 

 BORBA, R. e GUIMARÃES, G. (orgs) Pesquisas e Atividades para o aprendizado 

matemático na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Coleção 

SBEM. Biblioteca do Educador, vol. 8, 2015. Texto disponível em 

www.sbem.org.br/ebook/ebook.pdf  

 GITIRANA, V. Et al. Estatística para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Coleção 

SBEM. Biblioteca do Educador, vol. 9, 2017. Obra gratuita disponível em 

www.sbem.org.br/files/ebook_sbem.pdf   

 GONÇALVES, R.R.S. Uma abordagem alternativa para o ensino de análise 

combinatória no ensino médio: a utilização do princípio multiplicativo e da resolução 

de problemas como ferramenta didático-pedagógica. Dissertação de mestrado 

apresentada ao IMPA, 2014. Texto disponível em 

www.impa.br/opencms/pt/ensino/downloads/PROFMAT/trabalho_conclusao_curso

/2014/rafaela_goncalves.pdf 

 JUNIOR, J.P. dos S. Análise Combinatória: uma abordagem para o sexto ano do 

Ensino Fundamental. Dissertação de mestrado apresentada ao Instituto de 

Matemática e Estatística da Universidade Federal de Alagoas. Texto disponível em 

file:///C:/Users/Daniel%20F.%20N.%20Martins/Downloads/2016_000094857_JUVIN

O_PEREIRA_DOS_SANTOS_JUNIOR.pdf 

 MAZUR, J. Acaso: como a matemática explica as coincidências da vida. Ed. Casa da 

palavra, 2016 

 MLODINOW, L. O Andar do Bêbado: como o acaso determina as nossas vidas. Editora 

Zahar, 2009. 

 MORAIS, S.C. de Excel: uma alternativa para o ensino de probabilidade e estatística. 

Dissertação de mestrado profissional apresentada ao Instituto de Matemática e 

Estatística da Universidade Federal de Goiás. Texto completo diponível em 

file:///C:/Users/Daniel%20F.%20N.%20Martins/Downloads/2014_03107_SILVIA_CRI

http://www.dbd.pucrio.br/pergamum/tesesabertas/1212462_2014_completo.pdf
http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/41%20Renato%20Alves.pdf
http://www.sbem.org.br/ebook/ebook.pdf
http://www.sbem.org.br/files/ebook_sbem.pdf
http://www.impa.br/opencms/pt/ensino/downloads/PROFMAT/trabalho_conclusao_curso/2014/rafaela_goncalves.pdf
http://www.impa.br/opencms/pt/ensino/downloads/PROFMAT/trabalho_conclusao_curso/2014/rafaela_goncalves.pdf
../Downloads/2016_000094857_JUVINO_PEREIRA_DOS_SANTOS_JUNIOR.pdf
../Downloads/2016_000094857_JUVINO_PEREIRA_DOS_SANTOS_JUNIOR.pdf
../Downloads/2014_03107_SILVIA_CRISTINA_DORNELES_DE_MORAIS.pdf
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STINA_DORNELES_DE_MORAIS.pdf 

 MORETIN, P. A. e BUSSAB, W. Estatística Básica, Editora atual, 3ª Ed, 1990. 

 IEZZI, G. Análise combinatória e probabilidade. Vol 5.  Coleção Fundamentos de 

Matemática Elementar, Editora Saraiva, 2015 

 Histórias para introduzir noções de combinatória e probabilidade. Ed IM-UFRJ, 

Coleção Projeto Fundão,  

 Tratamento da Informação: atividades para o Ensino Básico. Ed IM-UFRJ, Coleção 

Projeto Fundão,  

 Tratamento da Informação: Explorando dados estatísticos e noções de probabilidade 

a partir das séries iniciais. Ed IM-UFRJ, Coleção Projeto Fundão,  

 

5.4 - DIDÁTICA GERAL – 30h presenciais + 15 h atividades no Moodle 

         Professor responsável:  Edite Resende Vieira 

 A construção do campo da didática visto  como tempo/espaço de reflexão/ação sobre o 

processo de ensino-aprendizagem.  

 Teorias educacionais e o contexto sócio-histórico, político, econômico e filosófico da 

prática pedagógica.  

 Estruturantes da prática pedagógica I: planejamento curricular e planejamento de 

ensino;  

 Estruturantes da prática pedagógica II: Métodos e técnicas de ensino;  

 Estruturantes da prática pedagógica III: Avaliação do ensino. 

BIBLIOGRAFIA 

 CANDAU, Vera Maria. (Org.) Ensinar e Aprender: sujeitos, saberes e pesquisa/Encontro 

Nacional de Didática e Prática de Ensino (ENDIPE). Rio de Janeiro: DP&A,2000. 

            ________(Org.) Cultura, linguagem e subjetividade no ensinar e aprender.  RJ:                           

DP&A, 2000.  

           ________(Org. Linguagens, espaços e tempos no ensinar e aprender./Encontro Nacional de 
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Didática e  Prática  de Ensino (ENDIPE). Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

            ________(Org.)Didática, Currículo e Saberes Escolares. Rio de Janeiro: DP&A,2001. 

 GUIRALDELLI JR, Paulo. Didática e Teorias Educacionais. Rio de Janeiro: DP&A,2000. 

 MOREIRA,A .F.B. Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus,1997. 

 NARADOWSKI,M. Comenius & a Educação. Belo Horizonte: Autêntica,2001 

 OLIVEIRA, Maria Rita Neto Sales. A Reconstrução da Didática: elementos teórico - 

metodológicos. Campinas, São Paulo: 2000. 

 PERRENOUD, Philippe.10 Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

    ____________________. Avaliação:da excelência à regulação das aprendizagens.Entre duas 

lógicas. Porto   Alegre: Artes Médicas Sul,1999. 

               SACRISTÁN, J. G. & GOMES, A. I. PERES. Compreender e Transformar o Ensino. Porto    

Alegre: Artmed, 2000 

 

5.5 -  METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA   

        30h presenciais + 15h  atividades no Moodle 

        Professor responsável: Joycimar Lemos Barcellos Zeferino 

 O estudo epistemológico das abordagens teórico-metodológicas e dos paradigmas de 

pesquisa em Educação como suporte à criação de projetos de pesquisa. Ética e Pesquisa. 

  Estudo das etapas metodológicas da pesquisa em educação com reflexões no âmbito 

das práticas pedagógicas: do objeto de estudo; da relevância social; das condições de 

validade; da questão de pesquisa; da revisão bibliográfica; da justificativa da pesquisa; 

dos procedimentos e instrumentos metodológicos adequados ao tipo de coleta de dados 

e da pesquisa que se quer desenvolver; da coleta dos dados e análise dos resultados. 

 Textos acadêmicos e Textos de Divulgação científica. Monografias, dissertações e Teses. 

 A pesquisa experimental e a pesquisa-ação. O aprimoramento da prática docente 

empiricamente fundamentado. 
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BIBLIOGRAFIA 

 ALVES, A. J. O planejamento de pesquisas qualitativas em Educação. Cad. Pesq. São Paulo, 

n.77, p. 53-61, maio, 1991.  

 Alves-Mazzoti, A.J.; Gewanddsznajder, F. O método nas Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa 

Qualitativa e Quantitativa. São Paulo: Editora Pioneira, 1998. 

 ANDRÉ, M.C.D.A.  Etnografia da Prática Escolar. Campinas, SP. Papirus, 1995. CAMPOS, M.M; 

FÁVERO, O. A pesquisa em Educação no Brasil. Cad. Pesq. São Paulo, n.88, p.5-17, fev. 1994.  

 CANDAU, V.M, LELIS, I.A. A relação teoria –prática na formação do educador. In. Tecnologia 

Educacional, ano XII, n. 55, Nov/dez. 1983. 

 CUNHA, M.I. da. Ensino com pesquisa: a prática do professor, 2002. 

 EL ANDALOUSSI, Khalid. Pesquisas-ações: ciências, desenvolvimento, democracia. São Paulo: 

Edufscar, 2004.  

 

5.6 - TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  - 30h presenciais + 15 h atividades no Moodle 

         Professor Responsável: Renato de Carvalho Alves 

 

 A Educação Matemática como campo de conhecimento e de pesquisa: A pesquisa em 

educação matemática; insubordinação criativa: Beatriz D´Ambrósio e Celi Espasadin 

Lopes. 

 Os diversos caminhos presentes na Educação Matemática: Jogos e materiais 

manipuláveis, resolução de problemas, o erro como processo de aprendizagem, 

tecnologias digitais, história da matemática, etnomatemática, matemática inclusiva, 

educação financeira, avaliação em educação matemática, modelagem matemática, 

argumentação, educação estatística (combinatória, estatística e probabilidade) e gêneros 

textuais na educação matemática. 

 Tendências teóricas das pesquisas em Educação Matemática: teorias construtivistas; a 
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didática francesa: teoria das situações didáticas; Teoria dos Campos Conceituais; Teorias 

sócio-culturais; Tendências das pesquisas no século XXI; A produção acadêmica em 

Educação Matemática no Brasil e os principais referenciais teóricos. 

BIBLIOGRAFIA 

 Abrantes, P. Avaliação e Educação Matemática. Rio de Janeiro: MEM-USU-GEPEM, 1995. 

 Artigue, M. Digital Technologies: A window of theoretical issues in mathematics 

education. CERME, 2007. 

 Bicudo, M. (ed.). Pesquisa em Educação Matemática: Concepções e Perspectivas. São 

Paulo: UNESP, 1999. 

  Bicudo, M. & Borba, M. (orgs.). Educação Matemática: Pesquisa em Movimento. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

 D’Ambrósio, U. Educação Matemática: da Teoria à Prática. Campinas: Papirus, 1996. 

 Duval, R. Registros de Representação Semióticas e Funcionamento Cognitivo da 

Compreensão em Matemática. In: Machado, S.D.A. (org.), Aprendizagem em 

Matemática: Registros de Representação Semiótica pp.11-33. Campinas: Papirus, 2003. 

 Duval, R. A cognitive analysis of problems of comprehension. Educational Studies in 

Mathematics, v. 61, p. 103-131, 2006.0 

 Fiorentini, D. A Investigação em Educação Matemática desde a perspectiva acadêmica e 

profissional: desafios e possibilidades de aproximação. Cuadernos de Investigation y 

Formación en Educación Matemática, v. 8, p. 61-82, 2013.  

 Fiorentini, D. Lorenzato, S. Breve História da Educação Matemática Brasileira como 

Campo Profissional e Científico. In: Fiorentini, D. Lorenzato, S. Investigação em Educação 

Matemática. Campinas, SP: Editores Associados, p. 3-15, 2006. 

  Fiorentini, D. Alguns modos de ver e conceber o ensino da matemática no Brasil. 

Zetetiké, v.3, n.4, 1995, p. 1-38.  
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 Machado, S.D.A. Engenharia Didática. In: Machado, S. et al. (eds.), Educação Matemática: 

uma Introdução, pp. 197-208. São Paulo: PUC-SP, 2002. 

 Pais, L.C. Didática da Matemática: uma Análise da Influência Francesa. Coleção 

Tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2001 

 Shulman, L. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching Educational 

Researcher, vol. 15, pp. 4-14. 

 Vergnaud, G. A comprehensive theory of representation for mathematics education. 

Journal of Mathematical Behavior, v. 17 (2), pp. 167-181, 1998.  

 

5.7 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  

         30h presenciais + 15 h atividades no Moodle 

         Professor responsável:  Rony Henrique Barros 

 

  Quem é o professor que ensina matemática? Quem é o licenciado em matemática? A 

formação do pedagogo e a formação do professor de matemática frente às tecnologias 

digitais. Quais pesquisas cada um podem desenvolver e por quê?  

 O uso da tecnologia digital em sala de aula. Vencendo desafios na educação pública. O 

papel de novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem em Matemática e na 

discussão da pesquisa recente na área, com foco em metodologias de pesquisa. 

 Construção de projetos de informática educativa junto ao professor do Ensino 

Fundamental. A apropriação do conhecimento tecnológico e a análise crítica de suas 

limitações e considerações positivas sobre suas potencialidades. 

 Dinamização de projetos de pesquisa em informática educativa junto a alunos. 

Dinamização de projetos de pesquisa em informática educativa junto a professores.  

 Mídias digitais, comunicação digital e aprendizagem. 

 Matemática em ambientes de aprendizagem virtual 
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 Softwares matemáticos para crianças e adolescentes. 

  Geometria dinâmica: conceito, desafios a serem vencidos e utilização em sala de aula. A 

popularização do Geogebra junto aos professores da rede pública. Verificação de 

propriedades de triângulos e quadriláteros no Geogebra. 

 As planilhas de cálculo, como o Excel, dinamizando a vida do professor. Projeto “diário 

virtual organizado: notas, médias e controle de faltas”. 

 Desenvolvimento de recursos didáticos a partir dos recursos tecnológicos. 

BIBLIOGRAFIA 

 Artigue, M. Digital Technologies: A window of theoretical issues in mathematics education. CERME, 

2007. 

 Allevato, N.; Jahn, A.P. (Eds.). Tecnologias e Educação Matemática: Ensino, Aprendizagem e 

Formação de Professores. Recife: SBEM, 2010. 

 Belfort E., Guimarães, L. C. & Barbastefano, R. (2001). Using computers in mathematics teacher 

training programs: a reflection upon an experiment. In: Proceedings of the 5th International 

Conference on Technology in Mathematics Teaching, vol. electronic.  

 Barrel, M.A. Prospective mathematics teachers interacting in a chat and emerging different 

scopes about the definition of polyhedron. RIPEM, v. 3, p. 16-24, 2013.  

 Bairral, M.A.; Powell, A.B. Interlocuções e saberes docentes em interações on-line: um estudo de 

caso com professores de matemática. Proposições, v. 24, p. 61-77, 2013. 

 Borba, M. & Penteado, M. Informática e Educação Matemática. Coleção Tendências em 

Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

 Giraldo, V.; Mattos, F. & Caetano, P. Recursos Computacionais no Ensino de Matemática. Rio de 

Janeiro: SBM, 2013. 

 Tall, D. & Vinner, S. (1983). Concept image and concept definition in mathematics, with special 

reference to limits and continuity. Educational Studies in Mathematics, vol. 12, pp. 151-169. Disponível 
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em: www.davidtall.com 

 

 

6-  CALENDÁRIO DE AULAS PARA O ANO LETIVO DE 2019  

DISCIPLINA AULAS 

 
Fundamentos e Didática da Matemática II 

Março: 23, 30 
Abril: 6, 13, 27 
Maio: 04, 11, 18, 25 
Junho: 01, 08 

Tecnologias da Informação e Comunicação em 
Educação Matemática 

Março: 23, 30 
Abril: 6, 13, 27 
Maio: 04, 11, 18 
  

Metodologia da Pesquisa em Educação 
Matemática 

Maio: 25 
Junho: 01, 08, 15, 22, 29 
Julho: 06,13 

Fundamentos e Didática da Matemática I Junho: 15, 22, 29 
Julho: 06, 13 
Agosto: 03, 10, 17, 24, 31 
Setembro: 14 

Didática Geral Agosto: 03, 10, 17, 24, 31 
Setembro: 14, 21, 29 

Fundamentos e Didática da Matemática II Setembro: 21, 28 
Outubro: 05, 19, 26 
Novembro: 9, 23, 30 
Dezembro: 07, 14, 21 

Tendências em Educação Matemática Outubro: 05, 19, 26 
Novembro: 09, 23,30 
Dezembro: 07,14 

Seminários e Orientação Acadêmica Março de 2020 a Maio de 2020 

 

http://www.davidtall.com/

