
 

 

Ementa Teoria e Prática na Educação Matemática  

Objetivos 

Proporcionar ao aluno uma formação básica em Educação da Matemática permitindo–

lhe enfrentar novos desafios da Educação; Fornecer condições favoráveis à sua 

formação científica no campo da Educação da Matemática, tanto como formador, 

quanto como futuro pesquisador na área de Educação Matemática; Desenvolver 

metodologias de construção e de análise de situações-problema para sala de aula. 

 Ementa 

Entende-se "Educação Matemática" como uma área de conhecimento que tem por 

objetivo estudar e investigar os problemas relativos ao ensino e a aprendizagem da 

Matemática, bem como propor ações fundamentadas para resolver, pelo menos 

parcialmente, esses problemas. Neste sentido, o curso se propõe a estudar os 

pressupostos teórico-metodológicos do desenvolvimento profissional do professor sob a 

dimensão da Educação Matemática  e suas múltiplas perspectivas na pesquisa e no 

ensino e aprendizagem da matemática, a partir da análise de seus campos de 

investigação, de sua articulação com outras ciências e das principais referências de 

pesquisa internacionais e nacionais.   Será estudado o papel da pesquisa em Educação 

Matemática e suas influencias na prática pedagógica do professor de matemática. Nesse 

quadro amplo situará a produção e os projetos de pesquisa em andamento do Programa 

de Pós Graduação em Educação Matemática da PUC/SP. Serão discutidos temas como: 

Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas, história e perspectivas 

atuais; Principais tendências de pesquisa em Educação Matemática (Didática da 

Matemática, Psicologia da Educação Matemática, etc.); a implicação das pesquisas nos 

processos de organização curricular, a Teoria das Situações Didáticas. 
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