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RESUMO

Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve o objetivo de caracterizar elementos
de mudanças e continuidades da disciplina Vetores e Geometria Analítica, no curso de Licenciatura
em Matemática da Universidade Federal de Sergipe. Para isso, foram utilizados documentos
encontrados no acervo do arquivo do Departamento de Matemática, tais como atas de reuniões do
conselho e resoluções do CONEPE. Baseando-se principalmente em Valente (2014), em relação a
história da educação Matemática e em Chervel (1990), sobre aspectos relacionados a história das
disciplinas escolares. Os resultados dessa pesquisa permitiram identificar características de alterações
dos códigos, nomes da disciplina, referências bibliográficas e conteúdo. Constatou-se também um
elemento de continuidade, acerca do referencial de Elon Lages Lima.

ABSTRACT

This article presents the result of a research that aimed to characterize elements of changes and
continuities of the discipline Vectors and Analytical Geometry, in the Degree in Mathematics at the
Federal University of Sergipe. For this purpose, documents found in the archive of the Department of
Mathematics were used, such as minutes of board meetings and CONEPE resolutions. Based mainly
on Valente (2014) regarding the history of mathematics education and Chervel (1990) on aspects
related to the history of school subjects. The results of this research allowed us to identify
characteristics of code changes, discipline names, bibliographic references and content. An element
of continuity was also found, concerning Elon Lages Lima&39;s reference.

RESUMEN

Este artículo presenta el resultado de una investigación que tuvo como objetivo caracterizar
elementos de cambios y continuidades de la disciplina Vectores y Geometría Analítica, en el Grado
en Matemáticas de la Universidad Federal de Sergipe. Para este propósito, se utilizaron documentos
encontrados en el archivo del Departamento de Matemáticas, como actas de reuniones de la junta y
resoluciones del CONEPE. Basado principalmente en Valente (2014) sobre la historia de la
educación matemática y Chervel (1990) sobre aspectos relacionados con la historia de las asignaturas
escolares. Los resultados de esta investigación nos permitieron identificar características de los
cambios de código, nombres de disciplina, referencias bibliográficas y contenido. También se
encontró un elemento de continuidad con respecto a la referencia de Elon Lages Lima.
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INTRODUÇÃO

Com o objetivo de caracterizar elementos de mudanças e continuidades da disciplina Vetores e
Geometria Analítica, no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe
entre os anos de 1979 e 2009. Para a elaboração deste trabalho[i], tivemos a incumbência de definir e
eleger uma disciplina presente na grade curricular do curso e em seguida, buscar informações em
fontes vinculadas ao departamento de matemática, as quais pudéssemos examinar e extrair dados
para a elaboração do presente artigo. Como alunas do curso de Licenciatura em Matemática, fizemos
tal escolha por ter afinidade e facilidade com a disciplina aqui em questão.

Antecipamos que ainda no início do curso tivemos a oportunidade de conhecer projetos de iniciação
à docência, projetos de pesquisa e grupos de pesquisa. Inicialmente conhecemos e participamos do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC[ii], o qual busca despertar uma
vocação científica no aluno, e estimular uma maior articulação entre a graduação e a pós-graduação,
dando oportunidade ao mesmo de aprofundar os conhecimentos numa determinada área, a partir do
aprendizado que levará à solução de problemas práticos ou teóricos.

O segundo programa foi o PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência[iii], o
qual propicia aos alunos das licenciaturas um primeiro contato (antes mesmo dos Estágios
Obrigatórios) com a sala de aula, através de intervenções e aplicação de atividades, as quais utilizam
recursos didáticos e metodológicos para a sua efetivação.

De maneira simultânea, participamos do LABIEMAT – Laboratório Itinerante de Matemática e do
NIHPEMAT - Núcleo de Investigação sobre História e Perspectivas atuais da Educação Matemática
da UFS[iv]. O primeiro trata-se de um projeto que tem por proposta, desenvolver atividades por meio
de apresentações de recursos didáticos e tecnológicos com relação aos conteúdos matemáticos. Já o
segundo, é um grupo de estudos que tem por finalidade realizar leituras de textos acerca da educação
matemática e história da educação matemática. Na aproximação com uma nova linha de pesquisa,
tivemos a oportunidade de discutir textos como “O ensino de Matemática no Brasil: evolução e
modernização”, escrito por Valente (2004) e os “Oito temas sobre história da educação” também de
Valente (2013) e é a partir desse momento que surge o interesse em pesquisar e escrever acerca do
tema.

Contudo, muitos são os questionamentos em torno dessa temática e um ponto crucial que nos
embasamos, paira em torno da importância de estudar a história da educação matemática. Como se
caracteriza um historiador da educação matemática? Para responder a esses questionamentos
utilizaremos Valente (2013) quando diz que:

[...] o trabalho do historiador da educação matemática refere-se aquele de
construção de ultrapassagens de relações ingênuas, míticas, românticas e
memorísticas sobre as práticas de ensino de matemática realizadas noutros
tempos. A utilidade de sua produção - cujo resultado é uma história da
educação matemática – é a de considerar que, um professor de matemática
que mantenha uma relação a-histórica com os seus antepassados
profissionais, possa, com a apropriação dessa história, se relacionar de modo
menos fantasioso e mais científico com esse passado. Isso tende a alterar as
suas práticas cotidianas, que passam a ser realizadas de modo mais
consistente (VALENTE. 2013, p. 28)

Dessa maneira, podemos aferir o quão importante é compreender o papel da disciplina a qual leciona.
Não somente no seu papel acadêmico, mas principalmente no seu papel social. Utilizamos história
como um guia para o presente, servindo de alicerce para o profissional. Ou seja, um professor que
entende melhor o passado, tem por onde basear-se para alterar as suas práticas cotidianas
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Já com relação à delimitação do marco cronológico, nos pautamos nas resoluções do CONEPE, as
quais tratassem acerca das modificações da disciplina de Vetores e Geometria Analítica. Com isso,
foi-se estabelecido os anos de 1979, ano em que tivemos o seu surgimento e 2009, a última resolução
localizada que abordasse acercada disciplina.

Depois de escolhida a disciplina que trabalharíamos, o próximo passo foi definir o objetivo da
pesquisa, pois surgem então vários questionamentos: quais documentos que devemos utilizar para tal
produção? Após eleitos os documentos, como estes devem estar organizados, para que se tenha uma
efetiva produção? Quais as informações são ditas como “importantes” para nós?

Para responder aos nossos questionamentos, nos pautamos em trabalhos de grande valia para o tema.
De início, utilizamos Chervel (1990)[v] com o texto “História das disciplinas escolares: reflexões
sobre um campo de pesquisa”, quando o autor traz um dos entendimentos de disciplina como “aquilo
que se ensina”. O trabalho narra o processo de constituição das disciplinas escolares.

Já em relação a disciplina escolar, o autor alega não ser apenas uma transposição didática ou apenas
de conteúdos e afirma que esta possui uma autonomia e gera um conhecimento pedagógico próprio
da escola. O texto também nos foi de grande valia no sentido de identificarmos as constituintes de
uma disciplina. Pois, inicialmente os mesmos foram tomados por nós para o exame da disciplina. São
eles: o conteúdo de conhecimento; os exercícios; práticas de incitação e motivação; e o aparelho
docimológico (tratando dos estudos sistemáticos do sistema de atribuição de notas).

Assim sendo, Chervel (1990) explicita ainda as etapas que se deve percorrer ao estudar a história de
uma dada disciplina, salientando que devemos não apenas apresentar os marcos cronológicos, sem ao
menos detalhar as etapas, dando ênfase a descrição e evolução de todas as fases, tais como

A descrição de uma disciplina não deveria então se limitar à apresentação dos
conteúdos de ensino, os quais são apenas meios utilizados para alcançar um
fim. Permanece o fato que o estudo dos ensinos efetivamente dispensados é
tarefa essencial do historiador das disciplinas. Cabe-lhe uma descrição
detalhada do ensino em cada uma de suas etapas, descrever a evolução da
didática, pesquisar as razões da mudança, revelar a coerência interna dos
diferentes procedimentos aos quais se apela, e estabelecer a ligação entre o
ensino dispensado e as finalidades que presidem seu exercício (CHERVEL,
1990, p. 192).

A partir do que está posto na citação, visando o nosso objetivo de caracterizar elementos de
mudanças e continuidades da disciplina Vetores e Geometria Analítica, no curso de Licenciatura em
Matemática da Universidade Federal de Sergipe[vi].

Buscamos trazer partes que contextualizem a disciplina de Vetores e Geometria Analítica, ocorrendo
em duas vertentes, as quais se encontram na Álgebra. Esta disciplina é definida como o campo da
matemática que generaliza a aritmética, ou seja, busca testar os conceitos das quatro operações.

Na parte de Vetores, temos que são grandezas matemáticas indicadoras de módulos, direções e
sentidos, sendo os elementos importantes a partir dos quais se constroem o Cálculo Vetorial. Desse
modo, utilizamos a representação gráfica para mostrar as quatro operações. Essa vertente tem
aplicações não somente na matemática, mas também em outros campos, como no caso da física,
quando se estuda força, velocidade e campo elétrico.

A segunda parte tratada pela disciplina fica a cargo da Geometria Analítica, que está encarregada de
estudar e criar propriedades e métodos para a geometria por meio de processos algébricos. Esta,
segundo Dallemole,se cruza com a álgebra no sentido que:

Especificamente para a Geometria Analítica Brasil (2006) afirma que esta
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possibilita a articulação entre a geometria e a álgebra, devendo o professor
trabalhar o entendimento de figuras geométricas por meio de equações, e o
entendimento de equações por meio de figuras geométricas, abandonando a
simples apresentação de equações sem explicações fundadas no raciocínio
lógico, evitando memorizações excessivas de fórmulas (DALLEMOLE,
2013, p. 2).

E assim, como podemos verificar, a disciplina de Vetores e Geometria Analítica é de grande valia no
sentido de preparação com relação aos conteúdos e conceitos que serão utilizados posteriormente por
alunos principalmente de cursos superiores. O que pode elucidar também o fato de ser vista na
maioria das vezes, ainda no primeiro ano da graduação, trazendo uma forma diferente e mais
aprofundada dos conceitos aprendidos ainda no ensino básico, mesclando a aritmética com recursos
visuais.

Nos tópicos a seguir, trataremos dos resultados da pesquisa, trazendo os dados e informações
obtidas.

VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA: DE 1979 a 2009

Neste tópico iremos caracterizar elementos de mudanças e continuidades da disciplina Vetores e
Geometria Analítica, no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe
Assim sendo, daremos ênfase as resoluções, atas de reuniões, currículos, ementas e planos de ensino.

Vetores e Geometria Analítica é uma disciplina que está presente no primeiro semestre da matriz
curricular do curso de Licenciatura em Matemática da UFS, ressalta-se que o curso surgiu no ano de
1972, mas só foi reconhecido três anos após o seu surgimento, no ano de 1975. No segundo semestre
deste mesmo ano o curso formou a sua primeira turma com apenas uma aluna, Telma Alves de
Oliveira.

No ano de 1977, a segunda turma de Licenciatura em Matemática foi formada, com oito alunos.
Desses alunos, dois voltaram a universidade como professores do curso, sendo eles: Vera Cândida e
Jackson Gomes lecionando Cálculo, Júlio Cézar sendo professor de Álgebra.

Em 1979, no ano da primeira reformulação o Departamento de Matemática[vii] 1979 é direcionado
ao então Centro de Ciências Exatas e Tecnologia[viii]. E é a partir desse período que escolhemos o
nosso marco cronológico para analisarmos a disciplina Vetores e Geometria Analítica no curso de
Matemática pela Universidade Federal de Sergipe.

Durante o marco cronológico escolhido ocorreram fatos significativos que serão apresentados no
desenvolvimento do texto, acontecimentos marcantes, tais como as alterações nas propostas
curriculares e na configuração da disciplina. Inicialmente para a escrita desse texto fizemos um
levantamento acerca das resoluções do CONEPE e Identificamos documentos datados de: 1979,
1990, 2006 e 2009[ix]. Foram selecionados tais marcos em decorrência de serrem os anos em que
houveram as reformulações do currículo para o curso de Licenciatura em Matemática. Para melhor
entendimento desse exame é apresentada a sequência de Resoluções examinadas:

• Resolução Nº 022/1979 CONEPE/5 créd. – 75 horas/ Código 105058
• Resolução Nº058/1990 CONEPE/4 créd. – 60 horas/ Código 105024
• Resolução Nº013/2006 CONEPE/4 créd. – 60 horas/ Código 507034
• Resolução Nº150/2009 CONEPE4/ créd. – 60 horas/ Código 105134

.

O primeiro registro localizado foi a Resolução nº 20/70 do CONEPE, documento em que o Reitor
aprova as matérias de ensino e departamentos do Instituto de Matemática e Física. Posteriormente,
por meio da Resolução nº 27/1972 é então aprovada a primeira grade curricular do curso. Com a
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legislação vigente, incluindo as disciplinas obrigatórias, optativas e eletivas, o curso contava com um
total de 2100 horas/aula.

Porém, nosso marco cronológico se inicia em 1979 com a primeira reformulação da grade, com a
análise feita nesta estrutura temos a implementação da disciplina Álgebra Vetorial e Geometria
Analítica, sendo uma disciplina obrigatória[x] para o curso, como consta na resolução. Esta
disciplina fazia parte da matéria de Álgebra. Como podemos observar o processo nº 4056/79, esta
resolução resolve:

Art. 1º - Aprovar a nova Estrutura Curricular da UFS que deverá ser
implantada a partir do 2º semestre de 1980, conforme consta dos anexos que
integram a presente Resolução.

Art. 2º - Determinar a Pró-Reitoria de Graduação dentro de trinta (30) dias, a
partir dessa data, apresente a este Conselho, para análise e aprovação as
regras de adaptação curricular a que se refere o art. 57 § 1º do RGU e o art.
117 das “Normas para Estruturação e Funcionamento dos Ciclos de
Graduação e Sistema de Créditos” da UFS.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Ao analisarmos as atas das reuniões, foram encontrados resquícios acerca da aprovação dos novos
currículos:

Aprovação dos novos currículos – “foi apreciado o programa de Álgebra
Vetorial e Geometria Analítica. Na ementa do programa foi incluída: Estudo
geral das curvas cônicas e quádricas, colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade. (15 de agosto de 1980).

Dessa forma, consagrou-se a primeira ementa curricular da disciplina Álgebra Vetorial e Geometria
Analítica (105058), como posto a seguir:

• EMENTA
Determinantes de ordem 2 e 3. Vetores em R2 e R3, produto escalar, vetorial e misto. Circunferência,
reta, esfera, plano. Dependência linear, base e dimensão, base ortogonal. Matrizes, matriz inversa.
Transformações lineares em R2 e R3, representação matricial, mudança de base, orientação de R2 e R
3, auto-valores, e auto-vetores, movimentos rígidos em R2 e R3. Operadores lineares simétricos e
formas quadráticas em R2 e R3, diagonalização, estudo geral de curvas cônicas e quadráticas

• CONTEÚDO
01 – Determinantes de ordem 2 e3. Definição e propriedades.

02 – Vetores em R2 e R3. Adição de vetores, multiplicação por escalar, produto interno e
propriedades. Norma e distância. Produto vetorial, propriedades. Produto misto, propriedades.

03 – Retas e planos. Coordenadas cartesianas. Equações do plano, ângulo entre dois planos.
Equações de uma reta, ângulo entre duas retas. Distância de um ponto a um plano. Distância de um
pontoa uma reta. Distância entre duas retas. Intersecção de planos.

04 – Circunferência e superfície esférica. Potência de um ponto em relação a uma circunferência
Feixe de circunferência. Eixo radical de uma circunferência. Potência de um ponto em relação a uma
esfera
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05- Dependência e independência linear, base ortogonal

06- Matrizes e suas propriedades. Matriz inversa e matrizes especiais

07- Transformação linear em R² e R³. Representação matricial

• REFERÊNCIAS

01- Gonçalves, A. – “Introdução Álgebra Linear”. Edgar Blucher;

02- Moreira dos Santos, N. “Vetores e M atrizes”. L.T.C.;

03- Steinbruch, A. - Álgebra Linear e Geometria Analítica M. Graw – HIIL.;

03- Helena Novaes, M – “Cálculo Vetorial e Geometria Analítica” Edgar Blucher.

Não demorando muito tempo, a disciplina volta a ser assunto em reunião do colegiado. Na Ata da
34ª reunião do Conselho Extraordinário, de 11 de Agosto de 1982. Dessa vez, todas as disciplinas
consideradas de “massa” para o DM, foram a pauta da reunião. Tais disciplinas levavam esse nome
por fazerem parte da grade curricular não somente do curso de matemática, mas também de outros
cursos do CCET, tais como Engenharias, Química e Física. Dentre essas disciplinas, temos: Cálculo
I, II e III, Cálculo Numérico, Equações Diferenciais I, Álgebra Vetorial e G. Analítica, Matemática
Básica e Matemática Financeira.

Na pauta da reunião, foram discutidos quais os professores que ficariam responsáveis pelas turmas
ofertadas nesse período. Ficando então decidido que no ano de 1982, essas turmas ficariam sob a
responsabilidade dos professores Gamaliel Machado Silva, Júlio Cezar Gandarela e Maria Ilza
Duarte Costa e aprovado o nome da professora Maria Ilza Duarte Costa como coordenadora.
Aprovou-se também os planos de ensino das diversas disciplinas ofertadas pelo DM e após grande
debate, entre a professora Dalci, o professor Bastos e a professora Ilza, decidiu-se por unificar o total
de avaliações da disciplina de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica, com a aplicação de 4(quatro)
testes.

No ano de 1984, começa-se a levantar um novo questionamento dentro do DM, com relação a
matéria de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. Pois, verificou-se que grande parte dos conteúdos
ministrados na mesma fazia parte da disciplina de Cálculo e essa era componente da disciplina de
ensino Álgebra. Assim como mostra o trecho da Ata da 47ª reunião do Conselho Extraordinário, de
21 de março de 1984, na qual a Professora Elizabeth de Freitas Andrade indagou ao Sr. Presidente

[...] se haveria possibilidade de excluir do programa de Calculo II o assunto
“superfícies quádricas” uma vez que este assunto faz parte de Álgebra
Vetorial e Geometria Analítica, e além disso a carga horária de Calculo II é
bastante reduzida para o cumprimento (da carga horária) digo, do programa
(ANDRADE, 1984, p.2).

Em face da carga horária da disciplina de Cálculo II, a professora afirmou ainda, que não iria
ministrar o conteúdo citado anteriormente, visto que o mesmo já fazia parte da disciplina de Álgebra
Vetorial e Álgebra Linear I.

Uma observação que devemos fazer, é que a disciplina de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica,
sob a resolução 22/1979, era ministrada no segundo período do curso, não tinha nenhum
pré-requisito, tinha uma carga horária de 75 horas e totalizava 5 créditos.
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Essa disciplina mesmo contendo grande parte da ementa de cálculo, não servia de pré-requisito para
nenhum dos mesmos. O que ocorreria somente no 4° período com a disciplina de Álgebra Linear I,
fazendo com que houvesse ainda mais questionamentos acerca desse tema.

Então, como poderia duas disciplinas de áreas distintas terem praticamente a mesma ementa? Porque
Álgebra Vetorial e Geometria Analítica não era pré-requisito para Cálculo II, já que tinham uma
ementa bem similar? Se a disciplina em questão tinha os conteúdos de Cálculo em sua ementa,
porque fazia parte da Matéria De Ensino Álgebra?

Com isso, houve uma nova alteração na estrutura curricular do curso de matemática, que foi a
segunda reformulação a de 1990, que entrou em vigor em 1991. Como está disposta nesta resolução,
com o processo nº 6736/90-59, de 04 de dezembro de 1990, que resolve:

Art. 1º - Aprovar a reformulação dos Currículos dos Cursos de Graduação do
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFS, que deverá ser implantada a
partir do 1º semestre de 1991, conforme consta dos anexos que integram a
presente Resolução.

Art. 2º - Todos os alunos do CCET serão adaptados ao novo currículo do seu
curso, após aprovação pelo CONEP e que entrará em vigor no semestre
seguinte, de acordo com o que dispõe o § 1º do Art. 57 do Regimento Geral
da Universidade e o Art. 102 das Normas para Estruturação e Funcionamento
dos Ciclos de Graduação e Sistema de Créditos. [...]

Diante dessa nova estrutura curricular constatou-se que ocorreu a alteração da nomenclatura da
disciplina deixando de ser chama da Álgebra Vetorial e Geometria Analítica e agora sendo conhecida
como Vetores e Geometria Analítica. A mesma surge de cara nova, contando com uma carga horária
menor, agora com 60 horas e 4 créditos. Podemos dizer ser a mudança mais significativa para a
disciplina, pois agora fazia parte não mais da matéria de ensino Álgebra, e sim Cálculo.

Podemos então utilizar o que Chervel (1990) cita em seu texto:

em torno de uma mesma finalidade colaboram aqui os diferentes ensinos. A
mesma disciplina, no sentido forte do termo, repartiu-se entre a totalidade das
&39;matérias&39;, ou daquilo que se convencionou chamar atualmente as
disciplinas, no sentido fraco. Essas mantêm entre elas uma solidariedade
didática cuja importância deve tanto menos ser negligenciada quanto estes
fenômenos arriscam a passar despercebidos. (CHERVEL, 1990, p. 215).

De acordo com o autor, uma disciplina pode ser dividida ou alterada a nomenclatura, sabendo que ao
alterar o nome os conteúdos continuam os mesmo sem alteração alguma na ementa do curso.

Na componente curricular disponível no site da Universidade, podemos notar alterações também na
quantidade de testes, que agora passa de quatro para apenas três. A ementa foi bastante enxugada,
ficando então o programa de Vetores e Geometria Analítica (105024) da seguinte maneira:

• EMENTA
O plano. Vetores no plano e o estudo da reta no plano. Estudo das cônicas. O espaço. Vetores no
espaço. Estudo do plano. A esfera. Estudo das quádricas.

• CONTEÚDO
01- O plano: sistema de coordenadas; distância entre dois pontos; vetores no plano; operações com
vetores; aplicações; produto escalar e angulo entre vetores; Projeção de vetores; equações
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paramétricas da reta; equações cartesianas da reta; angulo entre retas; distância de um ponto a uma
reta; equações da circunferência.

02 - As cônicas: elipse, hipérbole, parábola, rotação e translação de eixo; equação geral do 2º grau;
Definição unificada das cônicas.

03 - O espaço: sistema de coordenadas; distância entre dois pontos; esfera; vetores no espaço;
produto vetorial; produto misto; equação cartesiana do plano; intersecção de retas; distancia de um
plano a um plano; distância de um ponto a uma reta; distância entre retas reversas.

04 – Superfícies quádricas: formas canônicas do elipsoide; hiperboloide de uma folha; hiperboloide
de duas folhas, paraboloide elíptico; paraboloide hiperbólico e cone quadrático; redução a forma
canônica; identificação da superfície quadrática

• REFERÊNCIAS
01 - REIS/SILVA - Geometria Analítica (livro texto)

02 - LEITHOLD. Calculo com Geometria Analítica. Vol. I e II.

03 - SWOKOWSKI, Earl. Calculo com Geometria Analítica. Vol. I e II. 4 - MUNEM, Poulis.
Calculo. Vol. I e II.

Visto as resoluções de 1979 e 1990, verificou-se inúmeras características de descontinuidade acerca
das mesmas. Dando ênfase ao nome e código dessa disciplina, que de Álgebra Vetorial e Geometria
Analítica (105058) foi substituída por Vetores e Geometria Analítica (105024). Com relação às
ementas de 1979 e de 1996 (vigente sob a resolução de 1990) as referências bibliográficas, foram
todas alteradas, podendo atribuir tal feito, à circunstância da alteração da matéria de ensino, mudando
de álgebra para cálculo.

Verificou-se também que assim como sugerido na reunião de 1984, o assunto de superfícies
quádricas foi integralizado na disciplina de vetores e Geometria Analítica, e outros conteúdos foram
sintetizados, de maneira que otimizasse o tempo. Dessa maneira, a disciplina tem uma redução em
sua carga horária e na quantidade de testes, sendo esta quantidade unificada por todos os professores
ministrantes da mesma. Salientando ainda que todos deveriam cumprir com a ementa da disciplina.
Com relação aos professores ministrantes, foram localizados registros apenas na ata da reunião do
ano de 1982, salientando que não em nossas buscas, não foram localizadas notas de aulas e/ou
horários em que essas disciplinas eram ministradas.

Após certo período ocorre outra reformulação da grade curricular, que foi a terceira para o curso de
matemática. Como está organizada na resolução, com o processo de nº 012055/05-14 de 28 de março
de 2006. Com essa alteração na grade, podemos perceber que Álgebra Linear I passa a ser
componente do grupo de disciplinas ofertadas no terceiro período e outro ponto que observamos é
que Vetores continua sendo pré-requisito das mesmas disciplinas, mas acrescentando outras, tais
como: Física A, Laboratório de Física A, Cálculo II e Álgebra Linear I. Verificou-se novamente uma
mudança na sua ementa, assim como podemos constatar:

• EMENTA
A álgebra vetorial de R2 e R3. Curvas cônicas. Operadores lineares em R2 e R3. Mudança de
coordenadas. Retas, planos, distâncias, ângulos, áreas e volumes. Superfícies quádricas.

• CONTEÚDO

01 - Vetores em R2 e R3
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Vetores geométricos; espaços vetoriais R2 e R3; produto escalar, desigualdades de Cauchy-Schwarz
e triangular; produto vetorial e misto em R3, significados geométricos; equações cartesianas e
paramétricas de uma reta em R2; equações cartesianas e paramétricas de um plano em R3; equações
de uma reta em R3; distância entre objetos geométricos lineares.

02 - Geometria Analítica no Plano

Elipse, hipérbole e parábola: equações canônicas e excentricidade; propriedades ópticas das cônicas;
operadores lineares em R2; translação e rotação de eixos no plano; formas quadráticas em R2;
equação do segundo grau em duas variáveis e as cônicas.

03 - Geometria Analítica no Espaço

Equações canônicas das superfícies quádricas; operadores lineares em R3; mudança de coordenadas
no espaço; formas quadráticas em R3; a equação do segundo grau em três variáveis e as quádricas.

• REFERÊNCIAS

01 - BOULOS, P. e CAMARGO, Geometria Analítica: um tratamento vetorial, Editora Pearson
Education do Brasil, 3ª edição (2004).

02 - LIMA, E. L., Geometria Analítica e Álgebra Linear, Impa (2001)

03 - REIS, G. L. e SILVA, V. V., Geometria Analítica, Editora LTC, 2ª edição (1996).

04 - STEINBRUCH, A. e WINTERLE, P., Geometria Analítica, Pearson Education do Brasil, 2ª
edição (1987).

Verificou-se que para caracterizar as mudanças na disciplina, o código da mesma foi modificado de
105024 para 507034. As outras alterações ficam a cargo das ementas. A disciplina de Vetores e
Geometria Analítica que estudava apenas o plano, antes da reformulação curricular de 2006, trata
agora de Álgebra Vetorial em R2 e R3. É incluído também o conteúdo de Mudanças de coordenadas,
ângulos, áreas e volumes.

A inclusão de novos conteúdos, justifica a implementação de novos referenciais teóricos na
disciplina. Permanecendo apenas um autor, com relação aos anos de 1996 e 2006. Ao analisarmos os
referenciais desses dois anos, foi possível notar que antes, a biografia adotada, em sua grande
maioria, tratava de cálculo com geometria analítica, o que desaparece no ano de 2006.

Salientando que não foi possível localizar os professores ministrantes da disciplina nesse período de
tempo, nem tão pouco, notas de aulas. Localizamos apenas os referenciais propostos pelo
departamento.

A quarta reformulação ocorreu no ano de 2009, na Resolução 150, com processo de nº 854/09-73 de
18 de dezembro de 2009 que entra em vigor no primeiro semestre letivo de 2010.Para esta, notamos
que as alterações ocorridas foram em relação ao código da turma, alterados de 507034 para 105134 e
o acréscimo de alguns trabalhos, sob a autoria de Elon Lima Lages, publicados pela Sociedade
Brasileira de Matemática (SBM), implementando então os da resolução passada.

Uma observação que pode ser feita, está nas alterações mais recentes do curso, que mesmo sem
mudança no currículo, foi encontrada a resolução nº 03/2017 do CONEPE, a diz a respeito da
inclusão de disciplinas na departamentalização do departamento de matemática. E encontramos a
disciplina de Vetores e Geometria Analítica (MAT0150), contando com a ementa: a álgebra vetorial
de R2 e R3. Produto escalar, vetorial e misto e aplicações a áreas e volumes. Retas, planos,
distâncias, ângulos. Curvas cônicas e a equação geral do 2º grau em duas variáveis. Superfícies
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quádricas.

Verificamos que a disciplina com os dois códigos (MAT0150 e 105134) encontram-se em vigor,
visto que o curso está em fase de transição e até a data do presente artigo não se tem nenhuma
confirmação de tal homologação. Verificamos também que a mesma disciplina utiliza dois códigos
por ser destinadas à cursos distintos, o que não conseguimos nenhuma justificativa, para tal feito,
visto que a ementa e os referenciais são iguais.

Salientamos por fim, que na nossa pesquisa, constatamos que a partir do ano de 1990, em consenso
comum aos professores, a disciplina passa ter 3 (três) testes, não mais 4 (quatro), como funcionava
anteriormente. E que o aluno poderia faltar a um desses testos, sendo o mesmo realizado no final do
período.

CONSIDERAÇÕES

Neste artigo é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por finalidade caracterizar
elementos de mudanças e continuidades da disciplina Vetores e Geometria Analítica, no curso de
Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe. Para isso, foram examinadas as
resoluções do Conselho do Ensino e Pesquisa (CONEPE) da UFS. A saber: nº 022/1979, n°
058/1990, nº 013/2006 e a de nº 150/2009. A partir dessas resoluções, atas, programa da disciplina e
planos de ensino, nos baseando em Chervel (1990) e examinados as constituintes de uma disciplina,
tais como, conteúdo de conhecimento; os exercícios; práticas de incitação e motivação; e o aparelho
docimológico.

Com relação aos conteúdos sugeridos para a disciplina, constatamos uma certa heterogeneidade
comparando os anos de 1979 e 1990. Foi integralizado o conteúdo de superfícies quádricas e todos
os referenciais teóricos foram modificados. Já de 1990 para 2006, foram inseridos os conteúdos de
Álgebra Vetorial em R2 e R3, antes tratando apenas do plano. Ainda na reforma 2006. Incluiu-se
também o conteúdo de mudanças de coordenadas, ângulos, áreas e volumes. E examinando os
referenciais teóricos adotados para os anos de 1990 a 2006, constatamos o nosso primeiro elemento
de semelhança dessa disciplina. O livro de Genésio Lima dos Reis e Valdir Vilmar da Silva,
“Geometria Analítica”, que se manteve como referencial de uma reforma para a outra.

Nas resoluções de 2006 e 2009 não identificamos mudanças acerca dos conteúdos. Já com relação
aos referenciais, foram inseridos alguns artigos de autoria de Elon Lages Lima, publicados pela
Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), implementando então os da resolução passada.

Constatou-se também que a terminologia adotada para a disciplina, sofreu alteração apenas uma vez,
passando de Álgebra Vetorial e Geometria Analítica, para seu atual nome, Vetores e Geometria
Analítica, no ano de 1990. Tal mudança é atribuída ao fato da disciplina ser motivo assunto de pauta
de reunião por inúmeras vezes e por fim, ser realocada da matéria de ensino Álgebra, para a matéria
de ensino Cálculo. Para caracterizar cada mudança sofrida na disciplina, percebeu-se alterações nos
códigos que acompanhavam a mesma, salientando que houve alteração de código em todos os anos
analisados.

A carga horária da disciplina também sofreu alteração dos anos de 1979 para 1990, passando de 75
horas por semestre (5 créditos), para 60 horas (4 créditos). Se mantendo constante até os dias atuais.

Os exemplos utilizados, tipos de exercícios praticados pelos professores ministrantes, não
localizados na nossa busca, visto que não encontramos notas de aula e/ou planos de ensino individual
de algum discente. Dessa forma, não foi possível identificar os procedimentos sugeridos pelos
professores ministrantes.

Com relação ao aparelho docimológico, constatou-se que os alunos eram avaliados através de testes.
E que a partir da alteração ocorrida em 1990, os mesmos são aplicados em 3 (três) momentos,
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durante o período, sendo reaplicado em um quarto momento, para os alunos que precisem
ausentar-se em dos três primeiros.

Diante do exposto, constatamos que a disciplina de Vetores e Geometria Analítica no período de
1979 a 2009 passou por mudanças significativas com relação aos constituintes de uma disciplina, tais
como códigos, nomes da disciplina, referências bibliográficas e conteúdo. Constatou-se também um
elemento de continuidade, acerca do referencial de Elon Lages Lima.

[i] Este texto, que é em primeiro momento, resultado de uma pesquisa lançada como proposta
avaliativa, por meio da disciplina Tópicos de Ensino em Matemática.
[ii] Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista dos Santos.
[iii] Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista dos Santos
[iv] Ambos coordenados pela Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista dos Santos.
[v] Vale ressaltar que o autor trata acerca das disciplinas do curso primário. E nesse caso, tenha-se
clareza que estamos utilizando as constituintes dele em relação a uma disciplina do ensino superior.
[vi] Optamos por levar em consideração a constituição os conceitos ensinados, a terminologia
adotada, coleção de rubricas e capítulos, organização do corpus de conhecimentos, exemplos
utilizados, tipos de exercícios praticados e tentar identificar procedimentos sugeridos pelos
professores ministrantes.
[vii] Vale dizer que utilizaremos a abreviatura DM e DMA posta nos documentos, para identificar
Departamento de Matemática
[viii] CCET - Centro de Ciências Exatas e Tecnologia.
[ix] Não entra no marco cronológico por tratar-se apenas da “Inclusão de componentes curriculares
na Departamentalização do Departamento de Matemática e dá outras providências”, visto que demos
ênfase às resoluções que tratam das reformulações curriculares do curso de matemática, porém
trataremos das informações aqui contidas
[x] Disciplinas Obrigatórias: comuns a todos os alunos do curso, devendo ser cursadas na sequência
estabelecida no currículo padrão
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ATAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, Ata da 16ª reunião ordinária do Departamento de
Matemática, realizada em 15/08/1980.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, Ata da 27ª reunião ordinária do Departamento de
Matemática, realizada em 07/12/1981

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, Ata da 34ª reunião ordinária do Departamento de
Matemática, realizada em 11/08/1982

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, Ata da 47ª reunião ordinária do Departamento de
Matemática, realizada em 21/03/1984.

RESOLUÇÕES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Resolução do CONEPE/UFS nº. 020/1970, aprova as
matérias de ensino para os Departamentos de Matemática e de Física, de 30/11/1970.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Resolução do CONEPE/UFS nº. 027/1972 aprova
currículo de licenciaturas em Matemática e Física, 8/9/1972.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Resolução do CONEPE/UFS nº. 016/1976,aprova
currículo de licenciaturas, de 13/7/1976.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Resolução do CONEPE/UFS nº. 022/1979, aprova
estrutura curricular da UFS, de 12/12/1979.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Resolução do CONEPE/UFS nº. 058/1990, reformula
os currículos dos cursos do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, de 4/12/1990.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Resolução do CONEPE/UFS nº. 13/2006, aprova
Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação em Matemática habilitaçãoLicenciatura, de
28/3/2006.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Resolução do CONEPE/UFS nº. 50/2009, Aprova
alteração no Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação em Matemática, de 18/12/2009.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, Resolução do CONEPE/UFS nº. 03/2017,Inclui
componentes curriculares na Departamentalização do Departamento de Matemática e dá
outras providências, de 23/02/2017.
[i] Este texto, que é em primeiro momento, resultado de uma pesquisa lançada como proposta
avaliativa, por meio da disciplina Tópicos de Ensino em Matemática.

[ii] Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista dos Santos.

[iii] Coordenado pela Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista dos Santos

[iv] Ambos coordenados pela Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista dos Santos.

[v] Vale ressaltar que o autor trata acerca das disciplinas do curso primário. E nesse caso, tenha-se
clareza que estamos utilizando as constituintes dele em relação a uma disciplina do ensino superior.

[vi] Optamos por levar em consideração a constituição os conceitos ensinados, a terminologia
adotada, coleção de rubricas e capítulos, organização do corpus de conhecimentos, exemplos
utilizados, tipos de exercícios praticados e tentar identificar procedimentos sugeridos pelos
professores ministrantes.

[vii] Vale dizer que utilizaremos a abreviatura DM e DMA posta nos documentos, para identificar
Departamento de Matemática

[viii] CCET - Centro de Ciências Exatas e Tecnologia.

[ix] Não entra no marco cronológico por tratar-se apenas da “Inclusão de componentes curriculares
na Departamentalização do Departamento de Matemática e dá outras providências”, visto que demos
ênfase às resoluções que tratam das reformulações curriculares do curso de matemática, porém
trataremos das informações aqui contidas

[x] Disciplinas Obrigatórias: comuns a todos os alunos do curso, devendo ser cursadas na sequência
estabelecida no currículo padrão
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