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Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA GEOM. ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR I

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR II

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA MATEMÁTICA GEOMETRIA EUCLIDIANA I

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Conforme o resumo da Reforma Curricular do curso de Licenciatura em Matemática (Brasil, 2004), a Instrumentalização para o Ensino da
Matemática (INEM) pretende contemplar a componente Prática e “situar os conteúdos tratados ao longo do curso numa perspectiva
didático-pedagógica” (p. 11). A condução dos INEM’s ocorrerá através das seguintes atividades, a saber:
"análise diagnóstica e proposições acerca da implementação de propostas que auxiliem no ensino-aprendizagem em Matemática, avaliação de
práticas realizadas, relatos de experiências, entre outras, sempre a partir de uma profunda relação entre observações in loco de atividades
desenvolvidas nas Instituições de Ensino da Educação Básica" (idem, p.11).
Com isso, implica que os temas dos INEM’s devem ser abordados na perspectiva do conhecimento didático dos conteúdos matemáticos no ensino
fundamental e médio, tal como também sugerido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura em Matemática.
O INEM V tem Geometria como tema central e seu propósito é explicado no Projeto Pedagógico:
"Deve-se objetivar através dessa atividade a (re) colocação da geometria nos currículos da educação básica. Para tanto, estará constantemente
sendo alimentada pelas dificuldades encontradas nas relações entre a Educação Básica e esse saber Matemático. Na perspectiva da
interdisciplinaridade, é válido ressaltar que os alunos estarão fazendo a transposição didática de todas as disciplinas de caráter geométrico; estudo
que se iniciou no 2º semestre. É nesse momento que teremos a oportunidade de discutir formas simplificadas de inserir nos Ensinos Fundamental
e Médio situações-problema que serão trabalhadas nas disciplinas de Geometria Euclidiana e de Construções Geométricas, como por exemplo os
três problemas clássicos: a duplicação do cubo, a trissecção do ângulo e a quadratura do círculo, além das relações entre a geometria e a
aritmética através das medidas e da proporcionalidade." (ibidem, p. 13).
Desta descrição, podemos inferir uma preocupação com os conceitos e idéias de Geometria em diversas dimensões. Trata-se, portanto, de uma
preocupação conceitual que se junta à perspectiva didático-pedagógica assinalada para a INEM. Desse modo, elegemos como objetivo geral da
INEM V integrar conteúdo e sua dimensão educacional, examinando Geometria em suas dimensões conceitual, didática, histórica e curricular.

EMENTA*

Geometria.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

 •Aspectos Históricos da Geometria Euclidiana Plana: os três problemas clássicos (a duplicação do cubo, a trissecção do ângulo e a quadratura do
círculo);
 •A relação entre geometria, aritmética e álgebra;
 •Estudo da Geometria através de softwares computacionais;
 •Algumas ambientes de aprendizagem no estudo de Geometria: resolução de problemas, investigações matemáticas e uso da história da

matemática;
 •O ensino de Geometria nos Parâmetros Curriculares Nacionais;
 •A compreensão dos alunos sobre Geometria.
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

As competências e habilidades a serem desenvolvidas no tema:
 •Compreender as tensões envolvidas no percurso histórico das idéias geométricas e as questões filosóficas envolvidas;
 •Discutir a relação entre geometria, aritmética e álgebra;
 •Analisar a abordagem do ensino de Geometria através de softwares computacionais, perspectivando o uso dessa mídia para o ensino do tópico;
 •Organizar e analisar atividades de ensino de Geometria através das abordagens de resolução de problemas, investigações matemáticas e uso da

história da matemática;
 •Ser capaz de analisar as discussões matemáticas que ocorrem numa aula sobre Geometria;
 •Conhecer e analisar as recomendações sobre o ensino de Geometria nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

OBJETIVO GERAL

- Integrar conteúdo e sua dimensão educacional, examinando a Geometria em suas dimensões conceitual, didática, histórica e curricular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 •Compreender as tensões envolvidas no percurso histórico das idéias geométricas e as questões filosóficas envolvidas;
 •Discutir a relação entre geometria, aritmética e álgebra;
 •Analisar a abordagem do ensino de Geometria através de softwares computacionais, perspectivando o uso dessa mídia para o ensino do tópico;
 •Organizar e analisar atividades de ensino de Geometria através das abordagens de resolução de problemas, investigações matemáticas e uso da

história da matemática;
 •Ser capaz de analisar as discussões matemáticas que ocorrem numa aula sobre Geometria;
 •Conhecer e analisar as recomendações sobre o ensino de Geometria nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

METODOLOGIA

Para cada tópico será escolhida uma abordagem convergente, o que pode incluir:
- aula expositiva;
- discussão em grupo;
- utilização das mídias informáticas;
- leitura e discussão de textos (episódios e narrativas de sala de aula, artigos, documentos oficiais (PCN + Ensino Médio), livros didáticos, etc.);
- Análise de situações de sala de aula (vídeo);
- Investigações matemáticas;
- Resolução de problemas;
- Uso da História da Matemática.

AVALIAÇÃO

A avaliação é um processo incomensurável, já que não temos como aferir o quanto de conhecimento o aluno produziu. Ela é mais de natureza
qualitativa, já que podemos tentar descrever como os discentes compreenderam as idéias abordadas na aula.
Entretanto, para efeito institucional de aprovação no INEM V, a nota do aluno será gerada através das seguintes atividades:
1. Atividades práticas de sala de aula
Trata-se da simulação de atividades sobre Geometria para o ensino básico, onde os alunos poderão discutir aspectos conceituais, algorítmicos e
didáticos.
2. Leitura de textos recomendados
Em vários momentos, será recomendada a leitura de textos para subsidiar a discussão em sala de aula.
3. Pesquisa bibliográfica
Será requisitada a pesquisa bibliográfica para a compreensão da trajetória histórica da Geometria.
4. Análise de experiências de sala de aula
Trata-se do estudo de relatos de experiências de professores com aulas sobre Geometria. Aqui, pretendemos identificar questões práticas, de
natureza curricular e didática, referentes ao ensino e aprendizagem desse conteúdo.
5. Análise de livros didáticos
Trata-se da análise do conteúdo de Geometria nos livros didáticos atuais e de momentos históricos anteriores.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

O curso terá início em 04/09/2018 e no decorrer das aulas realizaremos 5 avaliações referentes às atividades desenvolvidas durante as aulas
(valendo até 2,0 pontos cada) + uma avaliação referente ao curso todo (valendo até 10 pontos)+ uma avaliação sobre a atividade produzida nas
aulas, desenvolvida numa turma do Ensino Fundamental ou Médio, relatada e discutida à luz da literatura específica, apresentada durante o curso
e entregue na forma de relato de experiência (valendo até 10 pontos).
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