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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa buscou investigar a formação de professores em matemática no curso de 

pedagogia, para os anos iniciais do ensino fundamental, em duas universidades do Estado de 

Goiás. Sabe-se que são muitos os desafios que o licenciando em Pedagogia enfrenta, 

principalmente por ser um profissional que irá lecionar diversas disciplinas na primeira fase 

do ensino fundamental, dentre elas a Matemática. Assim, com a intenção de conhecer o curso 

de pedagogia e compreender como ele prepara os futuros professores para ensinar matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar e 

compreender o papel do curso de Pedagogia na formação de professores em matemática para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental. Como objetivos específicos procurou-se: relacionar 

os conteúdos curriculares da disciplina matemática para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, apresentados na Proposta Político Pedagógica do município de Goiânia, com o 

conteúdo das disciplinas que envolvem Matemática no curso de Pedagogia; analisar e 

estabelecer relações entre os Projetos Político Pedagógicos e os planos de ensino das 

disciplinas Fundamentos e Metodologia de Matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental I e II e Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de 

Matemática, de dois cursos de Pedagogia das IES pesquisadas, que envolvem a matemática 

com a visão de alunos e professores; identificar e analisar a visão dos professores das 

disciplinas que envolvem a matemática sobre a formação para ensinar matemática 

desenvolvida no curso de Pedagogia, e; ampliar o conhecimento sobre a visão do formando do 

curso de Pedagogia sobre a sua formação em matemática para os anos iniciais do ensino 

fundamental. Esta pesquisa é de abordagem qualitativa caracterizada como estudo de caso. A 

coleta de dados foi realizada por meio de questionários aplicados aos formandos do curso de 

pedagogia das duas universidades, entrevistas semiestruturadas, gravadas em áudio com os 

professores que lecionam disciplinas de matemática para esses formandos e análise 

documental. Para a análise documental, foram consultados os seguintes documentos: o projeto 

pedagógico dos cursos, o plano de ensino dos professores e a proposta político pedagógica da 

Secretaria de Educação Municipal de Goiânia que define os conteúdos curriculares da 

disciplina de matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A análise dos dados 

foi realizada por meio do método de análise de conteúdo. Foram realizadas leitura e análise 

das respostas aos questionários, bem como dos depoimentos dos professores entrevistados. Os 

resultados indicam que a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, nos cursos de Pedagogia 

em ambas as IES pesquisadas, é insuficiente para os anos iniciais do Ensino Fundamental e 

também que o ensino de matemática aborda apenas as metodologias e técnicas de ensino no 

curso de Pedagogia.   

 

Palavras-chave: Formação de professores. Curso de Pedagogia. Ensino de Matemática. 

Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The following research aims the study of teachers training in the mathematics field in the 

course of pedagogy, for the early years of elementary school and two universities in the State 

of Goiás. It´s known that there are many challenges that the licensed in Pedagogy faces, 

mainly for being a professional who will teach many subjects in the first period of elementary 

school, among them mathematics. Therefore, in a way to recognize the course of pedagogy 

and to understand how it prepares the teachers applicants to teach mathematics in the early 

years of elementary school, this research has two general goals: Analyze  and understand the 

role of the course of Pedagogy in the teacher training course of  mathematics for the early 

years of Elementary School . For the specific purpose we sought to: relate the curricular 

contents of the mathematical discipline to the initial years of elementary school presented in 

the Political Pedagogical Proposal of the municipality of Goiânia, with the contents of the 

mathematics subjects which involves the course of Pedagogy. Analyze and establish relations 

between the project of pedagogy and the teaching plans of the Mathematics Fundamentals and 

Methodology in Early Childhood Education and Early Years of Elementary School I and II 

and Theoretical and Methodological Foundations of Mathematics Teaching, for the two 

subjects of the course of pedagogy in the IES researched, which involves the mathematics 

view from teachers and students. Identify and analyze teacher´s views from subjects that 

involves mathematics about the professional qualification to teach mathematics related to the 

course of pedagogy. Expand the knowledge of the graduated in pedagogy about the view of 

the study and the influence of the course of pedagogy in the formation of the professional in 

mathematics for the early years of the elementary school. This research is a qualitative 

approach characterized as database. The data collection was based through questionnaires 

applied to trainees of the pedagogy course from two universities, free and opened interview, 

audio recordings with teachers who teaches mathematics for these trainees and data analysis. 

For the data analysis were consulted the following database: the project from the courses, the 

teacher planning course and the aim of the project of pedagogy from the Educational System 

from the district of Goiânia which define the curricular contents from the mathematics 

subjects for the early years of Elementary School. The data analysis was performed by the 

analysis of contents and methodology. Reading and analysis from the answers of the 

questionnaires were done, as well as testimonials of teachers interviewed. The results 

demonstrate that the learning of the mathematics contents in the courses of pedagogy in both 

IES studied is insufficient for the early years of Elementary School and also that the teaching 

of mathematics addresses only the methodologies and techniques of teaching in the course of 

Pedagogy. 

 

Keywords: Teacher training; Pedagogy course; Mathematics teaching; Elementary School. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

A formação inicial do professor é indispensável para a prática pedagógica em todas as 

áreas educacionais e não poderia ser diferente para o pedagogo, visto que, este profissional 

deve estar preparado para as diversas situações que envolvem o processo de ensino e 

aprendizagem. Sabe-se que são muitos os desafios que o licenciando em Pedagogia enfrenta, 

principalmente por ser um profissional que irá lecionar diversas disciplinas na primeira fase 

do ensino fundamental, dentre elas a matemática. Diante disto, como futuro professor 

polivalente, por vezes, ele acabará colocando foco no trabalho nas áreas de língua portuguesa 

e matemática, por serem disciplinas escolares de grande potencial na formação dos 

indivíduos. Todas as disciplinas são importantes, mas historicamente as disciplinas de língua 

portuguesa e matemática receberam mais destaques no currículo que outras disciplinas. 

Conforme pesquisa realizada por Lima (2012) com professores que atuam em escola 

pública em São Paulo, a maioria deles foca sua atuação nas áreas de língua portuguesa e 

matemática devido a estas disciplinas constituírem maior carga horária nas matrizes 

curriculares. Lima, em consonância com Sousa e Mendes Sobrinho (2008), afirma que o 

ensino da Língua Portuguesa e da Matemática é priorizado em virtude de práticas como 

aplicação de provas para classificação das escolas, com ênfase nas avaliações somente nestas 

duas disciplinas, sendo o caso, por exemplo, da Prova Brasil. 

Ensinar matemática não é uma tarefa fácil de ser realizada e, de acordo com Borges 

Neto e Santos (2006) é preciso que seja ofertada uma boa formação aos professores de forma 

geral, especialmente quando se trata de profissionais que vão lecionar Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Por vezes, estes profissionais trazem da educação básica 

alguns conceitos construídos de forma equivocada. Os autores afirmam que os pedagogos 

chegam à graduação apenas com noções da Aritmética elementar. 

Os professores, em geral, que atuam com a matemática, apresentam inquietações e 

questionamentos sobre os seus saberes, seu modo de ensinar e se seus alunos estão 

aprendendo. No entanto, para que ocorra o aprendizado, não basta ter conhecimentos 

específicos, mas também é preciso saber ensinar e isso se adquire com a formação inicial e 

continuada ao longo da vida. Nesse sentido, o professor deve se colocar na posição de um 

eterno aprendiz, pois a educação contemporânea vem exigindo um profissional dinâmico, 

criativo e reflexivo (CAVALCANTE, 2013).          

Neste trabalho, a intenção foi investigar a formação em Matemática dos futuros 

professores licenciandos em Pedagogia em duas universidades do Estado de Goiás. Mediante 
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esse propósito, coloca-se o seguinte problema: Qual é o papel do curso de Pedagogia na  

formação de  professores de matemática para os anos  iniciais do Ensino Fundamental?  

 Para responder a este questionamento, faz-se necessário conhecer o Projeto 

Pedagógico dos Cursos (PPC), os Planos de Ensino dos professores formadores, a matriz 

curricular da disciplina Matemática para a primeira fase do Ensino Fundamental do município 

de Goiânia, bem como a visão dos alunos e dos professores formadores sobre o ensino de 

matemática no curso de Pedagogia, que é ofertado em duas universidades do estado de Goiás. 

Para além de estudos sobre o tema, minha experiência profissional motivou-me a 

realizar tal pesquisa. Em 2010, lecionei para quatro turmas de 8º e 9º anos em um colégio 

estadual de Goiânia, na ocasião constatei grandes dificuldades e aversão apresentadas pelos 

alunos quanto à matemática. À época, verifiquei por meio de atividades práticas aplicadas aos 

alunos, que essa aversão e dificuldades se arrastavam da primeira fase do Ensino Fundamental 

para a segunda fase, interferindo consideravelmente no desempenho dos alunos, o que me 

levou a refletir sobre a formação dos professores para atuar nas séries iniciais, especialmente 

no que diz respeito à Matemática. 

Nesse período, com base em reflexões e estudos, tracei metodologias para desenvolver 

atividades práticas com os alunos dentro e fora da sala de aula, de modo a que eles tomassem 

gosto pelos conteúdos matemáticos, participassem das aulas e aprendessem. Ao final do 

semestre, obtive bons resultados com a maioria dos alunos de cada turma. Percebi que 

resgatei neles a vontade e o desejo de aprender Matemática. Constatei o quanto o papel do 

professor é importante, no sentido de mobilizar o gosto pelos conhecimentos matemáticos e 

de lidar com as dificuldades dos alunos sem potencializá-las.  

Minha formação não é Licenciatura em Matemática, mas Bacharel em Ciências 

Contábeis, curso que conclui em 1996 e, logo em seguida, fiz uma Pós Graduação Latu Senso 

em contabilidade gerencial. A graduação em Ciências Contábeis foi motivada pelo quadro de 

carreira de uma instituição bancária na qual trabalhei por vinte e três anos. Ingressei nessa 

instituição bancária faltando três meses para atingir a maioridade. Foi meu primeiro emprego 

de carteira assinada, acreditava fielmente que um dia iria me aposentar por lá, mas, por 

questões diversas, a instituição encerrou suas atividades por intervenção do Banco Central. Na 

época, como bancária e já formada em Ciências Contábeis, também atuava como instrutora de 

cursos como Análise de Balanços para os gerentes, em um espaço próprio da instituição 

bancária. Interessava-me pela área da educação, mas, como já mencionei, tinha a intenção de 

me aposentar no banco.    
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Como era especialista só em banco, com o currículo que tinha não era chamada para 

trabalhar em empresas comerciais e para seguir a carreira bancária teria que prestar outro 

concurso. Comecei a trabalhar como professora nos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis com a disciplina Contabilidade Geral I, em instituições de ensino superior 

localizadas nos municípios de Goiás, ou seja, em cidades do interior, nas quais a carência de 

professores com formação superior era grande.  

Posteriormente, fiz uma complementação nos estudos denominada Formação 

Pedagógica para Docentes Bacharéis com Habilitação em Matemática, o que me habilita a 

lecionar a disciplina Matemática. Isto foi possível graças a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDB), que flexibilizou a formação docente, possibilitando, 

assim, que o profissional de outra área ingresse no magistério apenas fazendo uma 

complementação (DINIZ-PEREIRA, 2006) e, desta forma, ele se torna professor. Dando 

continuidade aos estudos com o curso de mestrado, interessei-me pelo curso de Pedagogia 

com a realização de minha pesquisa e, mais uma vez, utilizei dos direitos oferecidos pela 

LDBEN nº 9.394/1996. O inciso III do art. 61 faz referência à formação dos profissionais da 

educação, que poderá  ser realizada por meio de cursos de conteúdos técnico-pedagógicos em 

nível médio ou superior, aproveitamento da formação e experiências anteriores, em 

instituições de ensino e em outras atividades e, pautada por esse artigo, estou realizando o 

curso de Pedagogia.  

Assim, foi a experiência relatada que me mobilizou a desenvolver essa pesquisa, 

considerando a importância e o papel do professor dos anos iniciais, especialmente no que diz 

respeito ao ensino de matemática. Além do mais, espera-se que os resultados deste estudo 

possam contribuir para a melhoria do curso de Pedagogia em relação ao ensino de matemática 

nos anos iniciais do ensino fundamental e que também incentivem novas pesquisas sobre a 

temática.  

 
Delimitação do problema de pesquisa 

 
O profissional formado em Pedagogia é habilitado para a prática docente nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, considerando que em sua trajetória discente tenha cumprido 

todos os requisitos quanto à sua formação didático-pedagógica-científica. Nesse contexto, a 

presente pesquisa tem como objeto de estudo os cursos de Pedagogia de duas Instituições de 

ensino superior.  

Assim, o problema que motivou a realização desta pesquisa tem como 
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questionamento: Qual é o papel do curso de Pedagogia na formação de professores de 

matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental? Para responder ao problema desta 

investigação, têm-se como objetivos:  

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

 Analisar e compreender o papel do curso de Pedagogia na formação de professores em 

matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Relacionar os conteúdos curriculares apresentados na Proposta Político Pedagógica da 

disciplina Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental do município de 

Goiânia, com o conteúdo das disciplinas que envolvem Matemática no curso de 

Pedagogia. 

 Analisar e estabelecer relações entre os Projetos Político Pedagógicos e os planos de 

ensino das disciplinas de dois cursos de Pedagogia das Instituições de Ensino 

Superior (IES) pesquisadas, nos tópicos que envolvem a Matemática, com a visão de 

alunos e professores das referidas IES. 

 Identificar e analisar a visão dos professores das disciplinas que envolvem matemática 

sobre a formação para ensinar matemática desenvolvida no curso de Pedagogia.  

 Ampliar o conhecimento sobre a visão dos graduandos do curso de Pedagogia sobre a 

sua formação em matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. 

 

A dissertação está estruturada nesta introdução e em mais cinco capítulos 

fundamentados em autores como: 
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Figura 1 – Aporte Teórico. 

 

 

 O primeiro capítulo apresenta um breve histórico da educação no Brasil e as Leis 

4.024/1961; 5.540/1968; 5.692/1971; 9.394/1996 e as Diretrizes curriculares que 

regulamentam o curso de Pedagogia. O segundo capítulo trata da formação de professores de 

uma forma mais geral e da formação de professores pedagogos para o ensino de matemática. 

Nesse sentido, algumas concepções sobre a formação de professores foram fundamentais para 

o estudo e compreensão da formação de professores nos cursos de Pedagogia. O terceiro 

capítulo aborda o histórico do curso de Pedagogia em duas IES de Goiânia, a trajetória dos 

cursos desde a sua criação. Apresenta também o Projeto Político Pedagógico dos cursos e a 

Proposta Político Pedagógica para os anos iniciais do Ensino Fundamental do município de 

Goiânia. No quarto capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa e no quinto capítulo são apresentados e analisados os dados. E, por fim, apresentam-

se as considerações finais. 

 

 

APORTE 

TEÓRICO 

LDB  nº 9394/1996 

MIZUKAMI 

  

 

LIBÂNEO 

TARDIF 

SAVIANI 

NACARATO 

FIORENTINI 

DINIZ 

 

NÓVOA ROMANELLI 

 

GATTI 

 

BARRETO 

 



21 

 

 

 

CAPÍTULO I 

O CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL E A LEGISLAÇÃO QUE O 

REGULAMENTA 
 

 

A proposta de diretrizes apresentada a CEEP defende 

para o curso de Pedagogia, responsável pela formação 

acadêmico-científica do campo educacional na 

graduação, uma graduação plena na área, que não se 

realiza concretamente sem que seja considerada a sua 

dimensão intrínseca, que é a da docência (SCHEIBE, 

2003, p.179).                                      
 

 

A partir da análise de Luzuriaga (1990), neste capítulo, far-se-á uma breve 

apresentação histórica da evolução da educação em suas diferentes fases cujo enfoque é: 

apresentar informações sobre o curso de Pedagogia nesse contexto. Além disso, serão 

abordadas as leis e as diretrizes curriculares que regulamentam o curso de Pedagogia, o que 

possibilitou compreender como está instituída a educação atualmente no que se refere à 

formação dos profissionais para os anos iniciais do Ensino Fundamental.                                                                            

 

 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE A EDUCAÇÃO E A PEDAGOGIA 

 

 

Em relação à educação e à Pedagogia, pode-se dizer que uma está para a outra, assim 

como a prática está para a teoria. A pedagogia, segundo Luzuriaga (1990, p.1), “é a reflexão 

sistemática sobre a educação”, ou seja, a pedagogia é um ramo da ciência da educação. 

A educação tem sua história, ao longo dos séculos, dividida por fases que se destacam, 

também, como história da pedagogia, por meio de fatores históricos, culturais e sociais. Suas 

principais fases são apresentadas de modo resumido no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 – Evolução Histórica da Educação 

1ª Fase A Educação Primitiva 

Caracterizava-se por uma educação natural, nesta fase ainda não 

existiam povos ou Estados, apenas pequenos grupos humanos 

dispersos na face da Terra que não possuíam cronologia.  

2ª Fase A Educação Oriental 

Nesta fase já existiam civilizações desenvolvidas. A educação era de 

caráter autocrático, erudito e religioso. Compreende do século XXX a. 

C. ao século X a.C. 

3ª Fase A Educação Clássica 

Nesta fase, a educação se inicia com a civilização ocidental e que tem, 

sobretudo caráter humano e cívico. Compreende Grécia e Roma nos 

século X a. C. e V da era cristã.  

4ª Fase A Educação Medieval 

Nesta fase, a educação desenvolveu-se essencialmente do cristianismo 

(educação cristã), característica que começou na fase anterior, 

alcançando os povos da Europa. Compreende o século V ao Séc. XV d. 

C. 

5ª Fase A Educação Humanística 

Esta fase representa o retorno à cultura clássica, surge daí uma nova 

forma de vida. Característica: por uma educação baseada na natureza, 

na arte e na ciência. Compreende o século XV. 

6ª Fase A Educação Cristã Reformada 

Esta fase surge com característica da fase anterior e alcança os povos 

da Europa e da América. Esse tipo de educação foi decorrente da 

Reforma e Contrareforma. Compreende o século XVI. 

7ª Fase A Educação Realista 

Nesta fase tem início os métodos da educação moderna, com 

representantes da didática como Ratke e Comenius. Compreende o 

século XVI. 

8ª Fase A Educação Racionalista e Naturalista 

Esta fase culmina com a chamada “ilustração”, movimento cultural 

iniciado na Renascença e começa o movimento idealista na pedagogia, 

com Pestalozzi por mais alto representante. Compreende o século 

XVIII. 

9ª Fase A Educação Nacional 

Iniciada no séc. XVIII, com a Revolução Francesa. No séc. XIX 

promove intervenção cada vez maior do Estado na educação, na 

formação de consciência nacional e patriótica em todo o mundo 

civilizado e o estabelecimento de escola primária universal, gratuita e 

obrigatória. Compreende os séculos XVIII e XIX. 

10ª Fase A Educação Democrática 

Característica: Educação Democrática que faz da livre personalidade 

humana o eixo das atividades, independentemente de posição 

econômica e social, educação possível, ao maior número de indivíduos. 

Compreende o século XX e XXI. 
Fonte: Adaptado de Luzuriaga (1990. p. 5-7).  

 

Estas fases são apenas um marco do desenvolvimento histórico da educação que, de 
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certa forma, continuou por vários séculos e ainda continua nos dias atuais, tendo em vista as 

várias transformações pelas quais passou e passa a educação. Por conseguinte, no decorrer da 

evolução da história da Educação, alguns educadores já propunham a necessidade de 

formação docente. Segundo Saviani (2009), o primeiro estabelecimento de ensino destinado à 

formação de professores teria sido instituído por São João Batista de La Salle, na Europa, no 

século XVIII, após a Revolução Francesa, rompendo com a educação religiosa imposta pelos 

jesuítas, constituída de princípios cristãos praticados em Portugal.  

Foi somente no século XIX, com a promulgação da Lei das Escolas de Primeiras 

Letras no Brasil, que conforme Saviani (2009), “predominava a preocupação com o domínio 

dos conhecimentos a serem transmitidos, o que se pressupunha era que os professores 

deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir às crianças, 

desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico” (SAVIANI, 2009, p.144), é que passaram 

a exigir a formação de professores nas referidas instituições. No Brasil, o ensino nas escolas 

deveria ser desenvolvido pelo método mútuo, ou seja, iguais para todos. Em outros países, 

como nos Estados Unidos, a preocupação com a formação de professores já existia, exemplo 

disso são as chamadas Escolas Experimentais que, segundo Luzuriaga (1990), eram escolas 

com enfoque tipicamente “pedagógico e técnico” por influência principalmente da escola 

universitária de Dewey, em 1896. Essas Escolas Experimentais integravam um movimento 

denominado de “educação nova”. Esse movimento, na pedagogia contemporânea, segundo 

Luzuriaga (1990, p.227), é a “tendência pedagógica reformadora”, isto é, um movimento que 

muda o rumo da educação tradicional. O movimento da “escola nova” é um acontecimento 

dos tempos mais recentes, a saber, do século XXI. 

Na história da educação e da pedagogia, aconteceram vários movimentos com ideias 

pedagógicas inovadoras, com maiores ou menores destaques e êxitos. Esses movimentos 

aconteceram ao longo de vários séculos e chegam até os dias atuais com uma educação 

significativa e inovadora, como já mencionado, com maior ou menor êxito. 

 

 

1.2 SOBRE A EDUCAÇÃO NO BRASIL E INFLUÊNCIAS EXTERNAS 

 

 

A história da Educação no Brasil teve inicio no período colonial, em 1549, com a 

chegada dos primeiros padres jesuítas, começando aí uma fase com marcas profundas na 

cultura e na civilização do país.  Por mais de duzentos anos, os jesuítas foram praticamente os 

únicos educadores do Brasil e, conforme Vieira e Gomide (2013), a educação jesuítica não 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_colonial
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visava inovar, mas cumprir com ensinamentos cristãos. 

Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, o sistema de educação passou por 

uma reformulação e a ser responsabilidade do Estado. A formação de professores teve início 

com o aumento de docentes, e segundo Tanuri: 

 

 

O estabelecimento das escolas destinadas ao preparo específico dos professores para 

o exercício de suas funções está ligado à institucionalização da instrução pública no 

mundo moderno, ou seja, à implementação das ideias liberais de secularização e 

extensão do ensino primário a todas as camadas da população 

(TANURI, 2000, p.62) 

 

 

Ainda segundo a autora, os movimentos da Reforma e Contra Reforma contemplaram 

ações que dizem respeito à formação de professores. Após a Revolução Francesa, a idéia de 

uma escola Normal para formar professores leigos, de responsabilidade do Estado, se 

concretizou. Nesse sentido,  

 
 

A primeira instituição com o nome de Escola Normal foi proposta pela convenção, 

em 1794 e instalada em Paris em 1795. Já a partir desse momento se introduziu a 

distinção entre Escola Normal Superior para formar professores de nível secundário 

e Escola Normal simplesmente, também chamada Escola Normal Primária, para 

preparar os professores do ensino primário (SAVIANI, 2009, p.143). 

 
 

Assim, a partir do processo de criação de Escolas Normais em 1802, Napoleão, após a 

conquista do norte da Itália, instituiu a Escola Normal de Pisa com as mesmas características 

da Escola Normal Superior de Paris, que era destinada à formação de professores para o 

ensino secundário. 

A formação de professores no Brasil, ao longo de sua história, foi constituída por 

influências de outros países, como: a França, Portugal, Inglaterra, Itália e Estados Unidos. 

Para Nóvoa  (2002), o modelo de educação moderno teve sua origem na Europa e propagou-

se pelo mundo. Em 1808, com a vinda da família Real para o Brasil, a educação e a cultura 

tomaram um novo impulso, surgindo, assim, instituições culturais e científicas de ensino 

técnico e os primeiros cursos superiores. 

No final do século XVIII, a educação no Brasil foi marcada por influências iluministas 

da cultura portuguesa, que veio para o Brasil com a reforma pombalina. O ideário pombalino 

propunha uma educação leiga, voltada ao progresso científico e à difusão do saber. Conforme 

Vieira e Gomide (2013, p.1068): “Era necessário disseminar uma cultura de base, com o 

ensino da leitura, da escrita e do cálculo, além dos conhecimentos relacionados às obrigações 
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religiosas civis”. A primeira fase da reforma pombalina teve início com a reforma dos 

“estudos menores”, constituídos pelos estudos das primeiras letras, também conhecidas por 

“Aulas de humanidades,” que correspondiam ao Ensino Primário e Secundário. 

Ainda de acordo com Vieira e Gomide (2013), as instruções provenientes do governo 

português passavam ao diretor de estudos a tarefa de planejar, executar e controlar os 

professores na metrópole e nas colônias. Tratava-se de uma seleção por exames escritos e 

orais em que os professores eram selecionados, uma forma de concurso. 

A independência do país, em 1822, provocou mudanças no panorama sócio-político e 

econômico, principalmente na política educacional. Com a Constituição de 1824, buscou-se 

assegurar a “instrução primária e gratuita a todos os cidadãos”, que foi confirmada depois pela 

lei de 15 de outubro de 1827, determinando a criação de escolas em todos os locais. 

A Lei Elementar, de 15 de outubro de 1827, chamada de “Lei Áurea da Educação”, 

que trata sobre a criação das escolas de primeiras letras em cidades, vilas e lugares populosos 

do império brasileiro, em seu artigo 7º, propunha: “Os que pretenderem ser providos nas 

cadeiras serão examinados publicamente perante os Presidentes, em Conselho; e estes 

proverão o que for julgado mais digno e darão parte ao Governo para sua legal nomeação” 

(BRASIL, 1827).  Nesse sentido, conforme Vieira e Gomide (2013), os professores passariam 

por exames de proficiência na aplicação do ensino recíproco e deveriam aperfeiçoar-se com 

recursos próprios. 

Após a promulgação do Ato Adicional em 1834, que delegava às províncias legislar 

sobre a educação primária, o governo central se afastou da responsabilidade de assegurar a 

educação básica para todos e, desse modo, comprometeu a política imperial de educação. As 

primeiras escolas normais brasileiras, estabelecidas após o Ato Adicional, seguiram o modelo 

europeu, “mais especificamente o francês, resultante de nossa tradição colonial e do fato de 

que o projeto nacional era emprestado às elites, de formação cultural européia”. Tanuri (2000) 

acrescenta que “embora não haja como negar o caráter transplantado de nossas instituições 

[...] a historicidade mais recente tem procurado mostrar também sua articulação com o 

contexto nacional e com as contradições internas de nossa sociedade” (TANURI, 2000, p.63).   

De acordo com Xavier et al. (1994), a partir da década de 1920, inúmeras reformas no 

ensino primário foram feitas em âmbito estadual, surgindo a primeira grande geração de 

educadores, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, entre outros. Esses 

educadores tentaram implantar os ideais da Escola Nova e divulgaram o Manifesto dos 

Pioneiros em 1932, documento histórico que sintetizou os pontos centrais desse movimento, 

redefinindo o papel do Estado em matéria educacional. Entre o período de 1920 e 1934, 
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surgiram as primeiras universidades brasileiras no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre 

e São Paulo. 

A Constituição de 1934 consignou avanços na área educacional mas, em 1937, 

implantou-se o Estado Novo, concedendo ao país uma Constituição autoritária, havendo um 

retrocesso nessa área. Após a queda do Estado Novo, em 1945, muitos ideais foram 

retomados e consolidados no Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

enviado ao Congresso Nacional em 1948, e aprovado em 1961. 

Do período em que ocorreu a queda do Estado Novo, em 1945, até a Revolução de 

1964, quando se inaugurou um novo período autoritário, o sistema educacional brasileiro 

passou por mudanças significativas, como: o surgimento da atual Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a instalação do Conselho Federal de 

Educação, os movimentos de alfabetização de adultos, a expansão do ensino primário e do 

superior. 

A aprovação das Leis 4.024/1961, 5.540/1968, 5.692/1971, 9.394/1.996 representou 

mudanças importantes na estrutura do ensino superior e do ensino de 1º e 2º graus. A 

promulgação da Constituição de 1988 introduziu inovações, com destaque para a 

universalização do ensino fundamental e para a erradicação do analfabetismo (XAVIER et al., 

1994). 

A história da educação registra que o modelo escolar originou-se na Europa e 

influenciou a educação brasileira, juntamente com outros organismos internacionais. A 

formação de professores no Brasil adota medidas que se fundamentam, em parte, nas 

orientações desses organismos internacionais, os quais colaboram com financiamentos para 

essa formação.     

 

 

1.3 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LEI 4.024/1961 

 
 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024, de 20 

de dezembro de 1961) gerou grandes expectativas por parte de algumas pessoas que, segundo 

Romanelli (2005, p.179), a chamaram de “carta de libertação da educação nacional”; 

enquanto outros a viram como “atitude de reserva”, isto é, com incredulidade. Para que uma 

lei prevaleça, depende de uma série de fatores. Nesse sentido,  Romanelli destaca: 

 
 

Em primeiro lugar, a eficácia de uma lei está subordinada à sua situação no corpo 

geral das reformas por acaso levadas a efeito, paralelamente a outros setores da vida 



27 

 

 

 

social, e, o que é mais importante, sua eficácia decorre de sua interação e de suas 

relações com todo esse corpo. [...] Em segundo lugar, a aplicação de uma lei 

depende das condições de infraestrutura existente. Em terceiro lugar está a 

adequação dos objetivos e do conteúdo da lei às necessidades reais do contexto 

social a que se destina (ROMANELLI, 2005, p. 179).  

 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 4.024/61 constitui-se de 

fins propostos que, conforme Romanelli (2005, p.180), “são fins genéricos da educação 

universalmente adotados” e esse documento apresentava características que visavam a atender 

a educação naquela época. Sobre a formação de professores, a Lei 4.024/61 estabelece: 

 

 

Art. 52. O ensino normal tem por fim a formação de professores, orientadores, 

supervisores e administradores escolares destinados ao ensino primário, e o 

desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à educação da infância.  

Art. 53. A formação de docentes para o ensino primário far-se-á:   

 em escola normal de grau ginasial no mínimo de quatro séries anuais onde além 

das disciplinas obrigatórias do curso secundário ginasial será ministrada 

preparação pedagógica; 

 em escola normal de grau colegial, de três séries anuais, no mínimo, em 

prosseguimento ao vetado grau ginasial (BRASIL, 1961, p.11429).  

 

 

 A formação de professores acontecia em escola normal, em nível de magistério para o 

ensino primário e ensino médio. Naquele período, o curso de licenciatura em Pedagogia 

acontecia em faculdades de filosofia e a Lei 4.024/61 só faz referência a essa formação em 

seu artigo 63, que destaca: 

 

 

Art. 63. Nas faculdades de filosofia será criado, para a formação de orientadores de 

educação do ensino médio, curso especial a que terão acesso os licenciados em 

pedagogia, filosofia, psicologia ou ciências sociais, bem como os diplomados em 

Educação Física pelas Escolas Superiores de Educação Física e os inspetores 

federais de ensino, todos com estágio mínimo de três anos no magistério 

(BRASIL, 1961, p.11429).  

 

 

A Lei 4.024 de 1961 prevaleceu por pouco tempo, concretizando o já previsto por 

aqueles que a viam com certa incredulidade. Ela também não apresentou soluções inovadoras 

para o ensino normal, pois, conforme Tanuri (2000): 

 

 

O curso normal então disponível começava a se descaracterizar como instância 

adequada para formação do professor das séries iniciais, processo esse que se 

acentuaria progressivamente com as mudanças decorrentes da legislação do regime 

militar e com a deterioração das condições de trabalho e de remuneração que 

acompanharam o processo de expansão do ensino de primeiro grau  (TANURI, 

2000, p.80). 
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Nesse sentido, a Lei 4.024 de 1961 conservou determinações da organização anterior, 

a Lei Orgânica do Ensino Normal, em termos de duração dos estudos ou de divisão em ciclos.  

O curso Normal foi dividido em dois ciclos: o primeiro destinava-se a formação de “regentes” 

do ensino primário, em quatro anos, e o segundo ciclo formaria o professor primário, em dois 

anos. Os cursos funcionavam, respectivamente, em Escolas Normais Regionais e nas Escolas 

Normais e nos Institutos.  

 

    

1.4 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LEI Nº 5.540/1968 

 

 

A Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, instituiu os princípios para a organização e 

funcionamento do ensino superior e a sua articulação com a escola média. Esse período, final 

do ano de 1968, foi marcado por medidas instituídas pelo Governo Federal, como o Decreto - 

Lei 477, que proibia, segundo Romanelli (2005, p. 226), todo e qualquer tipo de manifestação 

realizada por professores e alunos dentro das Universidades. Dentre as medidas do Governo 

Federal, destaca-se também a estruturação do ensino no sentido de acelerar a reforma 

Universitária. 

A partir de 1968, com o advento da Lei nº 5.540, o ensino superior passou por 

modificações no que se referia à organização, ao desenvolvimento e ao seu funcionamento. 

Nesse sentido, o capítulo I destaca:  

 

 

Art. 1º O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das 

ciências, letras e artes e a formação de profissionais de nível universitário.  

Art. 2º O ensino superior, indissociável da pesquisa, será ministrado em 

universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados 

como instituições de direito público ou privado  (BRASIL, 1968, p. 10369). 

 
A formação de profissionais de nível universitário, de que trata a Lei 5.540 de 1968, 

não ressalta a especialização e a formação de professores no curso de Pedagogia não se 

destaca nessa Lei. A Lei faz referência à formação de professores no artigo 30, como prevê:  

 
 

Art. 30. A formação de professores para o ensino de segundo grau, de disciplinas 

gerais ou técnicas, bem como o preparo de especialistas destinadas ao trabalho de 

planejamento, supervisão, administração, inspeção e orientação no âmbito de escolas 

e sistemas escolares, far-se-á em nível superior.  

§1º A formação dos professores e especialistas previstos neste artigo realizar-se-á, 

nas universidades mediante a cooperação das unidades responsáveis pelos estudos 

incluídos nos currículos dos cursos respectivos (BRASIL, 1968, p. 10369). 

 

A Lei 5.540 de 1968 instituiu reformas no ensino superior e modificações que, apesar 
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de outras reformas e movimentos posteriores, prevalecem atualmente na organização das 

instituições educacionais brasileiras. Dentre as modificações que a lei traz, destaca-se a 

ampliação do acesso a cursos de graduação e pós-graduação que eram restritos. A referida Lei 

vigorou por pouco tempo, visto que foi instituída em novembro de 1968 e em 11 de agosto de 

1971 foi substituída pela Lei nº 5.692. 

 

 

1.5 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – LEI Nº 5.692/1971 
 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692, de 11 de Agosto de 1971, 

foi aprovada em um período cujo qual imperava na sociedade o capitalismo e a mão de obra 

era preparada para o trabalho. O Brasil passava por um momento “novo” chamado de ditadura 

militar. Em meio a esse momento, segundo Jacomeli (2010, p.77), “a Lei 5.692/71 foi 

saudada como a panacéia, como a redenção da educação brasileira, ironicamente, até mesmo 

entre os educadores no período militar”. A reforma educacional implantada atendia ao 

chamado da construção de um “projeto nacional” que serviria como alavanca para o 

desenvolvimento do “Brasil – Potência” (SAVIANI, 1987, p. 127). 

De acordo com Saviani (2009), para as quatro últimas séries do ensino de 1.º grau e o 

ensino do 2.º grau, A Lei nº 5.692/71 previu: 

 

 

a formação de professores em nível superior, em cursos de licenciatura curta (3 anos 

de duração) ou plena ( 4 anos de duração. Ao curso de Pedagogia, além da formação 

de professores para habilitação específica de Magistério (HEM), conferiu-se a 

atribuição de formar os especialistas em Educação, aí compreendidos os diretores de 

escola, orientadores educacionais, supervisores escolares e inspetores de ensino 

(SAVIANI, 2009, p.147). 

 

 

O advento da Lei nº 5.692/71 promoveu um grande movimento no que se refere à 

reformulação dos cursos de Pedagogia e de licenciatura. De acordo com Saviani (2009), esses 

cursos adotaram o princípio da docência como a base da identidade profissional de todos os 

profissionais da educação. À luz desse princípio, a maioria das instituições tendeu a situar 

como atribuição dos cursos de Pedagogia a formação de professores para a educação infantil e 

para as séries iniciais do ensino de 1.º grau, hoje correspondente ao Ensino Fundamental 

(SAVIANI, 2009; SILVA, 2003).  

A Lei nº. 5.692/71 também previa os chamados “estudos adicionais”, que constituía 

exigência na formação de professores de nível superior para as séries finais do 1.º grau. 

Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério: 
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a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; 

b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau superior, ao 

nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau obtida em curso de curta 

duração; 

 c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso superior 

de graduação correspondente a licenciatura plena. 

§ 1º Os professores a que se refere à letra a poderão lecionar na 5ª e 6ª séries do 

ensino de 1º grau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro séries ou, 

quando em três mediante estudos adicionais correspondentes a um ano letivo que 

incluirão, quando for o caso, formação pedagógica. 

§ 2º Os professores a que se refere à letra b poderão alcançar, no exercício do 

magistério, a 2ª série do ensino de 2º grau mediante estudos adicionais 

correspondentes no mínimo a um ano letivo. 

§ 3º Os estudos adicionais referidos nos parágrafos anteriores poderão ser objeto de 

aproveitamento em cursos ulteriores.  

Art. 31. As licenciaturas de 1º grau e os estudos adicionais referidos no § 2º do 

artigo anterior serão ministradas nas universidades e demais instituições que 

mantenham cursos de duração plena.  

Parágrafo único. As licenciaturas de 1º grau e os estudos adicionais, de preferência 

nas comunidades menores, poderão também ser ministradas em faculdades, centros, 

escolas, institutos e outros tipos de estabelecimentos criados ou adaptados para esse 

fim, com autorização e reconhecimento na forma da Lei (BRASIL, 1971).  

 

 

 

 Para as séries iniciais, a formação do professor poderia ser feita em nível de 2.º grau, 

com duração de três anos, destinados a formar professores polivalentes das quatro primeiras 

séries do 1.º grau (ROMANELLI, 2005). 

Ao longo dos anos, a educação vem passando por movimentos e reformulações e, nos 

cursos de Pedagogia e nas outras licenciaturas, essas reformulações acontecem, 

principalmente, no que se refere à formação de professores para a educação infantil e para as 

séries iniciais do ensino fundamental. Conforme Saviani (2009), essas reformulações 

ocorreram principalmente a partir de 1980, quando foram regulamentadas por leis.  

 

 

1.6 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - LEI Nº 9.394/1996 
 

 

Em 20 de dezembro de 1996, foi aprovada a Lei nº. 9.394 que estabelece as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), época em que o curso de Pedagogia, segundo Lacerda 

(2011), preparava profissionais para o magistério em nível médio, formava técnicos em 

educação e docentes para a educação infantil e para as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

No que se refere ao ensino fundamental, a Lei nº. 9.394/96 prevê em seu artigo 5.º o seguinte: 

 

 

Art. 5º- O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, 

entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, 

acionar o Poder Público para exigi-lo (BRASIL, 1996).  
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Ademais, o “direito público subjetivo” é o direito do sujeito pensante, um direito 

social constitucional referente à educação infantil básica e às séries iniciais do ensino 

fundamental para qualquer cidadão.  

Por sua vez, a LDB nº. 9.394/96 instituiu a criação de Institutos Superiores de 

Educação para formar professores para a educação básica e para as séries iniciais do ensino 

fundamental como determinam seus artigos:                                                    

 

 

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. 

Art. 63 - Os institutos superiores de educação manterão: I – cursos formadores de 

profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à 

formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 

fundamental; II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 

de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; III – programas de 

educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. 

(BRASIL, 1996). 

 

Os artigos já citados contribuíram para a regulamentação do curso de pedagogia que, 

desde a metade da década de 1990, tornou-se um tema polêmico, mas passível de 

regulamentação. Conforme consta desses artigos, criaram-se os institutos superiores de 

educação que, em conjunto com as universidades, passaram a formar docentes para atuar na 

educação básica. Os artigos também regulamentaram esses institutos superiores de educação 

para a formação de profissionais para a educação infantil e para o ensino básico. 

Os artigos 62 e 63 da Lei referendada mostram-nos que, para atuar na educação básica, 

é necessária a formação em nível superior e, para isso, de acordo com Scheibe (2007), foram 

criados os Institutos Superiores de Educação como local preferencial para esta formação. Os 

Institutos foram instituídos e definidos devido às alterações no ensino superior, ocorridas no 

Brasil em 1997. Segundo Scheibe (2007), a única referência na Lei 9.394/96, ao curso de 

Pedagogia está no seu artigo 64 que diz: 

 

 

A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será 

feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a 

critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional  (BRASIL, 1996). 

 

  

Nesse sentido, o curso de graduação em Pedagogia ou cursos de pós-graduação são 

responsáveis pela formação de profissionais de educação para atuarem na área da gestão 
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administrativa, bem como na educação básica, ou seja, para atuarem nessas áreas é necessário 

cumprir um critério que é a formação em Pedagogia. 

    
          

1.7 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE PEDAGOGIA 
 

 

Com a publicação da LDB, as Instituições de Ensino Superior (IES) começaram a se 

preocupar com a questão da elaboração das diretrizes curriculares referentes aos diferentes 

cursos, dentre eles o de Pedagogia. As Comissões de Especialistas de Ensino 

institucionalizadas na Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 

(SESu/MEC) receberam o encargo de organizar as diretrizes gerais curriculares para os cursos 

de graduação e, posteriormente, submetê-las ao CNE, para aprovação. 

Assim, a Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP) solicitou às IES 

de todo o país que contribuíssem no sentido de apresentarem propostas exequíveis para o 

curso de Pedagogia (SHEIBE, 2007). As propostas recebidas foram examinadas pela 

comissão e constatou-se que em várias instituições de ensino superior já predominava a 

prática da formação docente se constituir como base da identidade formativa do pedagogo. 

Formação esta voltada tanto para a educação infantil como para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Essa perspectiva de formação que vinha se estabelecendo na organização dos 

cursos de pedagogia contrariava o previsto na LDB/96, tendo em vista que, como destacado, 

reforçava, “a implementação da docência como base da identidade de todos os profissionais 

por eles formados” (SILVA, 2003, p.68, apud SCHEIBE, 2007 p.283). 

Scheibe (2007) explica que a Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia 

propôs que o egresso desse curso deveria ser habilitado para atuar tanto na docência da 

educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, como nas disciplinas de 

formação pedagógica do nível médio e definiu o perfil comum do pedagogo como sendo: 

 

Profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e gestão de sistemas, 

unidades e projetos educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em 

diversas áreas da educação, tendo a docência como base obrigatória de sua formação e 

identidades profissionais (BRASIL, 1999, p.1). 

 

Nesse contexto, o perfil do pedagogo passa a ser o do profissional habilitado a atuar 

em diversas áreas da educação e a docência passa a configurar como sendo a essência de sua 

identidade formativa.  

Silva (2001) ratifica que a elaboração das Diretrizes Curriculares para o curso de 

Pedagogia passou a ser uma preocupação por parte das (IES) e que essa preocupação com as 

mudanças curriculares do curso de Pedagogia fez parte do processo de reforma educacional 
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dos anos de 1990 (SCHEIBE, 2007). Foi, pois, a partir desse processo que as novas diretrizes 

curriculares para o curso de Pedagogia passaram a ser elaboradas tanto para o ensino superior 

quanto para o ensino básico.  

No início da reforma dos anos de 1990, no entanto, o curso de Pedagogia passou por 

uma descaracterização. Descaracterização esta que foi reforçada com a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996 (LDB/96) que “estabeleceu uma condição de bacharelado 

desconsiderando que o curso já vinha formando professores para a educação infantil e anos 

iniciais do ensino fundamental” (SCHEIBE, 2007, p. 279). Embora a formação de professores 

para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental já estivesse determinada pela 

LDB/96 em seus artigos 62 e 63, citados anteriormente, o artigo 64 faz menção ao curso de 

Pedagogia e omite a formação de professores. 

Silva (2001) assevera que após a aprovação da nova LDB/96 e sua evidente 

descaracterização do curso de pedagogia, aconteceram várias manifestações e sugestões em 

torno das diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia. Ressalta-se, contudo, que essas 

sugestões ou propostas ocorreram no sentido de elaborar as diretrizes para todos os cursos de 

graduação, e não apenas para o de Pedagogia, e objetivavam substituir os currículos mínimos 

até então existentes (SCHEIBE, 2007). 

Em 1999, a Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP) finalmente 

apresentou proposta de diretrizes para a organização do curso. A proposta contou com a 

colaboração e com contribuições das IES, como já destacado. Os resultados do processo de 

discussão nacional apresentavam coincidência, o que levou a coordenação da Associação 

Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), apoiada pela Associação 

Nacional dos Administradores Educacionais (ANPAE), Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Educação (ANPEd), Fórum de Diretores de Faculdade/Centros de 

Educação das Universidades Públicas Brasileiras ( FORUMDIR) e Centro de Estudos 

Educação e Sociedade (CEDES) a apoiar a proposta de diretrizes (SCHEIBE, 2007). Sua 

divulgação deu-se em 06 de maio de 1999 por meio do documento denominado Proposta de 

Diretrizes Curriculares de autoria da Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia. 

Anterior à apresentação proposta pela CEEP, aconteceu o Advento dos Institutos Superiores 

de Educação e das Escolas Normais Superiores que se iniciou em 1996 e perdurou até 2006. 

 

 
1.8 A RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO/ CONSELHO 

PLENO – CNE/CP Nº 1/2006 E RESOLUÇÃO CNE/CP 2/2015 
 

 

A Resolução CNE/CP nº 1 de Maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares 
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para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, definiu princípios, condições de 

ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em seu planejamento e 

avaliação pelos órgãos do sistema de ensino e pelas instituições de educação superior no país, 

nos termos explicitados nos Pareceres nº. 5/2005 e 3/2006. Essa resolução ratifica uma 

posição já fundamentada nos pareceres mencionados e estimula o desafio do debate e da 

compreensão sobre a formação dos profissionais da educação, já que as Diretrizes para o 

Curso de Pedagogia se constituem numa política exarada pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), o qual dá o norte para a formação dos profissionais da educação no Brasil, 

responsáveis pela formação da cidadania.  

Sabe-se que a formação dos profissionais da educação tem se constituído num grande 

desafio para as políticas públicas educacionais em nosso país, sendo que a promulgação da 

referida Resolução do Conselho Nacional de Educação se deu no sentido de tentar vencer 

parte desse desafio. Afinal, esta resolução, além de instituir as diretrizes, exige reflexões, 

promove o debate e a tomada de posição frente aos desafios inerentes a esta formação. Ela 

parte do pressuposto de que uma boa e sólida formação dos profissionais da educação e uma 

gestão eficaz da educação impactarão positivamente na vida futura daqueles que pela escola 

passarem. 

O artigo 2º da resolução CNE/CP nº. 1 de 15 de maio de 2006 assim estabelece: 
 

 

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial 

para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, p.11). 

 

 

O artigo especifica o já exposto no Parecer CNE/CP nº. 5/2005, a saber, que “A 

formação oferecida abrangerá integralmente a docência, a participação da gestão e avaliação 

dos sistemas e das instituições de ensino em geral, a elaboração, a execução, o 

acompanhamento de programas e as atividades educativas” (BRASIL, 2005, p. 6). A 

Resolução CNE/CP nº. 1, de 15 de maio de 2006 faz referência, portanto, à particularidade da 

formação inicial para o exercício da docência, embora abranja também a área de serviços de 

apoio escolar como definido em seu artigo 2º já mencionado. 

Observa-se que a formação e a atuação do profissional da educação não se restringem 

à docência, afinal, o texto, como destacado, dá ampla possibilidade de atuação. Quanto à 

docência, esta é assim definida na Referida Resolução, ainda em seu artigo 2º, parágrafo 1º:  



35 

 

 

 

[...] ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em 

relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, 

princípios e objetivos da pedagogia, desenvolvendo-se na articulação entre 

conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processo 

de aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do 

diálogo entre visões de mundo (BRASIL, 2006, p. 6). 

 

 

Libâneo (1994) ratifica esta concepção ao conceber o trabalho docente como um 

processo educativo global no qual os indivíduos são preparados para a vida social, tornando-

os capazes de estabelecer uma relação transformadora com o meio social. A socialização 

exerce influências sobre os indivíduos que se manifestam por meio do conhecimento, de 

experiências, de valores éticos e estéticos oriundos do processo ensino e aprendizagem. 

Quanto à estrutura do curso de Pedagogia, o artigo 6º da Resolução CNE/CP nº. 1, de 

15 de maio de 2006, especifica que “respeitadas a diversidade e a autonomia pedagógica das 

instituições”, constituir-se-á de  

 

decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por 

crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos 

de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia, Artes, Educação Física (BRASIL, 2006, p. 3). 
 

O curso de Pedagogia é destinado à formação de profissionais para atuarem na 

docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e em várias instâncias 

ligadas aos processos de transmissão e assimilação de saberes e no campo teórico-

investigativo. Nesse sentido, o processo pedagógico é desenvolvido em consonância com 

outras ciências.  

Nos demais itens, o artigo 6º da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 

apresenta princípios e conteúdos da gestão da educação que são fundamentais para o processo 

de formação do profissional. Apresenta também a gestão educacional numa perspectiva 

democrática. Para Ferreira (2006), é fundamental que estes princípios e conteúdos sejam 

aplicados pelo professor no processo de ensino do indivíduo para o bom convívio em 

sociedade. 

A Resolução CNE/CP nº 2, de 1.º de Julho de 2015, por sua vez, é responsável por 

definir “as Diretrizes Curriculares para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) 

e para a formação continuada” (BRASIL, p.1). 

As novas diretrizes (2016) apresentam um elemento novo em relação ao documento 

anterior. Destaca-se que, juntamente com a formação inicial, procura-se enfatizar também a 
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formação continuada dos professores. Neste sentido, esse novo elemento é de fundamental 

importância para o bom exercício profissional, tendo em vista que concebe a formação do 

professor de maneira mais ampla e de forma contínua. 

A Resolução CNE/CP nº 02, de 1º de Julho de 2015 determina em seu artigo 1º: 

 

 

Ficam instituídas, por meio da presente Resolução, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior de Profissionais 

do Magistério para a Educação Básica, definindo princípios, fundamentos, dinâmica 

formativa e procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos 

programas e cursos de formação, bem como no planejamento, nos processos de 

avaliação e de regulação das instituições de educação que as ofertam 

I – Nos termos do § 1º do art.62 da LDBEN, as instituições formadoras em 

articulação com os sistemas de ensino, em regime de colaboração, deverão 

promover, de maneira articulada, a formação inicial e continuada dos profissionais 

do magistério. 

II - § 2º As instituições de ensino superior devem conceber a formação inicial e 

continuada dos profissionais do magistério da educação básica na perspectiva  do 

atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, 

ao padrão de qualidade e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e seu Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC), como expressão de uma política articulada à educação básica, suas 

políticas e diretrizes 

III - § 3º Os centros de formação de estados e municípios, bem com as instituições 

educativas de educação básica que desenvolverem atividades de formação 

continuada dos profissionais do magistério, devem concebê-la atendendo às políticas 

públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao padrão de qualidade e 

ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), expressando um 

organicidade entre o seu Plano Institucional, Projeto Político Pedagógico (PPP) e o 

Projeto Pedagógico de Formação Continuada (PPFC) através de uma política 

institucional articulada à educação básica, suas políticas e diretrizes (BRASIL, 2015, 

p. 3). 

 

 

Entende-se que a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério e da 

educação básica deve ser realizada in loco, ou seja, nas instituições formadoras em conjunto 

com os sistemas de ensino, segundo as novas DCN. O documento regulamenta ainda que, a 

partir da data de publicação, haveria um prazo de dois anos para que as instituições de ensino 

superior fizessem as devidas adequações em seus Projetos Pedagógicos Institucionais (PPI), 

Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) e Projetos de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Dourado (2015, p. 307) ratifica que para 
 

 

atender a essa concepção articulada de formação inicial e continuada, as novas 

DCNs definem que é fundamental que as instituições formadoras institucionalizem 

projeto de formação com identidade própria, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC). 

 

 

A Resolução CNE/CP nº. 02/2015 estabelece ainda, em seu artigo 2º que: 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e continuada em nível 

superior e profissionais do magistério para a educação básica aplicam-se à formação 

de professores para o exercício da docência na educação (Educação de Jovem e 

Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológico, Educação do 

Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação Escolar 

Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com integração entre elas, 

podendo abranger um campo específico e/ou interdisciplinar (BRASIL, p. 3) .  

 

 

A norma legal também afirma que se deve compreender a docência como ação 

educativa e como processo pedagógico intencional e metódico (inciso I). É também destacado 

que no exercício da docência, a ação do profissional do magistério da educação básica é 

permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas por meio de sólida formação 

(inciso II). Apesar de o artigo 2º ser bastante abrangente no que se refere à educação, importa-

nos a formação inicial que constitui essa pesquisa e as Diretrizes Curriculares Nacionais que 

abrangem a formação de professores para os anos iniciais. 
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CAPÍTULO II 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA, PARA OS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
Todo saber, mesmo o “novo”, se insere numa duração temporal 

que remete à história de sua formação e de sua aquisição. Todo 

saber implica um processo de aprendizagem e de formação... 

(TARDIF, 2002, p. 35). 

 

 

Esse capítulo trata dos aspectos relacionados à formação de professores no Brasil e 

seus saberes, dos movimentos, das reformulações e regulamentações pelas quais ela passou. 

Trata também da formação de pedagogos para o ensino de matemática nos anos iniciais 

conforme a Lei. nº 9.394/1996. Apresenta ainda uma breve introdução à Educação 

Matemática e as tendências no campo da pesquisa, na perspectiva de Fiorentini e Lorenzato 

(2012).  

 

 

2.1  FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SEUS SABERES  

 

 

A Educação no Brasil passou por movimentos, reformulações e regulamentações ao 

longo da sua história. O ensino superior brasileiro, especificamente, também passou por 

significativas alterações que foram realizadas no âmbito do governo. O Decreto nº. 2.306 de 

1997, alterado pelo Decreto nº. 3.860 de 09 de Julho de 2001, por exemplo, regulamentou o 

sistema de ensino superior brasileiro quanto à organização acadêmica. Essa organização 

trouxe às instituições de ensino superior uma classificação e caracterização: universidades, 

centros universitários, faculdades integradas, faculdades e institutos superiores ou escolas 

superiores, normatizando e hierarquizando o ensino superior. 

As universidades caracterizam-se pela oferta regular de atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão. Os centros universitários são instituições de ensino superior 

pluricurriculares, que se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, comprovada pelo 

desempenho de seus cursos nas avaliações coordenadas pelo Ministério da Educação, pela 

qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à 

comunidade escolar. Faculdades integradas, por sua vez, são instituições com propostas 

curriculares em mais de uma área de conhecimento, organizadas para atuar com regimento 

comum e comando unificado. Os institutos superiores de educação, criados na forma do 

Decreto no 3.276, de 6 de dezembro de 1999, deverão definir planos de desenvolvimento 
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institucional e definir planos de desenvolvimento acadêmico (DECRETO Nº 3.860/2001). 

Esses movimentos, reformulações e regulamentações pelos quais passaram a Educação 

e o ensino superior brasileiro promoveram, conseqüentemente, alterações na formação de 

professores, de forma geral, e na formação dos professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, ou seja, dos cursos de Pedagogia, de forma especial. 

  Nesse sentido, Scheibe (2003, p. 172) destaca que  

 

A área da educação, ou seja, da pedagogia como campo de conhecimento próprio 

passou a ser fundamentada de forma mais concreta como concepção de ciência da 

prática educativa. Cresceu o entendimento do papel da escola na socialização e 

produção do conhecimento, aumentando a disputa pela ingerência nesse local como 

campo ideológico (SCHEIBE, 2003, p. 172). 

 

 

Dessa forma, a Pedagogia começa a fazer parte das “ciências da educação”, mesmo 

com os impasses relativos à sua posição dentro dessas ciências. A Lei nº 9.394/96, como 

visto, trouxe para os educadores “fortes preocupações” voltadas à possibilidade de extinção 

progressiva do curso de Pedagogia no Brasil. Silva (2001) explica, tal como já explicitado, 

que “Os conteúdos de três artigos da nova lei foram responsáveis pelos impactos iniciais que 

se transformaram na atual celeuma no curso de Pedagogia”.  

No Brasil, o curso de Pedagogia foi regulamentado durante a organização da 

Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, por meio do Decreto-Lei 1.190, 

de 04 de abril de 1939. O curso tinha duração de quatro anos, sendo três dedicados às 

disciplinas de conteúdos relacionados aos fundamentos da educação e um ano dedicado à 

didática, para a formação do licenciando. Conforme Pereira (1999), nesse modelo, o professor 

é um especialista que aplica com rigor, em sua prática cotidiana, as regras que derivam do 

conhecimento científico e do conhecimento pedagógico.  

De acordo com Libâneo (2005), este curso, desde 1939, tem sido questionado em 

relação à especificidade de seu conteúdo, a sua identidade e a do profissional formado e suas 

atribuições, bem como às regulamentações ocorridas em sua trajetória. Diniz-Pereira (2006) 

afirma que a formação inicial de professores nas licenciaturas ainda apresenta problemas que 

surgiram desde sua origem, e não é só no caso do curso de Pedagogia que persistem algumas 

resistências e dilemas desde a sua criação. Algumas instituições continuam mantendo a 

formação de professores no formato 3+1, a qual teve início em 1939 e foi assim denominada 

por Valnir Chagas. Em 1980 começou um processo de mobilização pela reformulação do 

curso de Pedagogia e, para isso, foi criado o Comitê Nacional Pró-Formação do Educador, do 

qual Valnir Chagas foi o relator dos Pareceres 67 e 68/75 e 70 e 71/76 no Conselho Federal de 
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Educação. E, segundo Durli (2007), é também de autoria de Vanir Chagas  

 

 

O Parecer CFE 251/1962 (BRASIL, 1963a), [...] homologado pelo então Ministro da 

Educação Darcy Ribeiro, fixando o currículo mínimo e a duração do Curso de 

Pedagogia. Inaugurava-se, assim, uma organização curricular não mais pautada no 

“padrão federal”, mas na ideia de “currículo mínimo”, o qual conformava uma base 

comum e uma parte diferenciada (DURLI, 2007, p. 26). 

 

 

Portanto, o professor Valnir Chagas teve colaboração fundamental no que se refere à 

organização curricular no curso de Pedagogia. Esse formato 3 + 1 significa que a cada três 

anos do curso de bacharel em diferentes seções de Filosofia, de Ciências e de Letras, poderia 

se acrescentar outro curso de didática, o que aferia ao acadêmico a licença para ser professor. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 20 

de Dezembro de 1996, a formação de professores passou a ser um tema polêmico, passivo de 

regulamentação, posteriormente, pela legislação complementar. A Lei estabelece a 

importância da formação, e que cabe à escola, nesse processo de ensino-aprendizagem dos 

indivíduos, ser o agente formador e o professor o mediador. Dessa forma, “[...] todo educador 

deve dispor de uma capacitação para o exercício de construção do conhecimento, também na 

área do conteúdo da sua docência” (SCHEIBE, 2012, p. 56). 

O saber docente segundo Tardif et al. (1991, p. 33), é “plural, estratégico e 

desvalorizado”. Neste contexto, o saber plural é relativo aos saberes das disciplinas, dos 

currículos e dos saberes profissionais que são constituídos também pelos saberes 

experienciais. Sendo assim, os saberes das ciências da educação e da ideologia pedagógica 

constituem os saberes profissionais, já os saberes que se fundamentam na prática são aqueles 

que, conforme explica Tardif (2002, p. 39), “brotam da experiência e são por ela validados e 

incorporam-se à experiência individual ou coletiva sob a forma de habitus”, ou seja, 

“habilidades de saber fazer e de saber ser”. 

Os saberes estratégicos constituem, segundo Tardif (2002, p.36), um “processo de 

formação baseado nos conhecimentos atuais”, mas, estrategicamente, esses conhecimentos 

novos são os conhecimentos antigos reproduzidos. Nesse contexto, os saberes estratégicos 

estão ligados paralelamente aos saberes sociais, culturais e epistemológicos e, esses saberes 

sociais, ou seja, o valor social, cultural e epistemológico necessita de formação com base nos 

saberes estabelecidos e de renovação constante, pois o conhecimento “velho” que preserva 

sua validade continua novo (FREIRE, 1991).  

O saber “desvalorizado” citado por Tardif et al. (1991) é explicado por Mizukami e 

Reali (1996, p. 146) quando afirmam que ele é “desvalorizado porque, mesmo ocupando uma 
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posição estratégica no interior dos saberes sociais, o corpo docente não é valorizado frente aos 

saberes que possui e transmite”. Nessa perspectiva, Tardif (2002) sinaliza que a comunidade 

científica é valorizada e o corpo docente desvalorizado, pois apenas transmite conhecimentos. 

Tardif (2002, p. 36), contudo, assevera que 

 

 
Formações com base nos saberes e produção de saberes constituem, por conseguinte, 

dois pólos complementares e inseparáveis. Nesse sentido, e mesmo limitando sua 

relação com os saberes a uma função improdutiva de transmissão de conhecimentos, 

pode-se admitir, se não de fato pelo menos em princípio, que o corpo docente tem 

uma função social estrategicamente tão importante quanto a da comunidade científica 

e dos grupos produtores de saberes.  
 
 

Tardif (2002) nos alerta também para a diversificação dos saberes docentes, que não se 

limitam apenas à transmissão de conhecimentos.  

 

 

[...] a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão 

dos conhecimentos já constituídos.  Sua prática integra diferentes saberes, com os 

quais o corpo docente mantém diferentes relações. Pode-se definir o saber docente 

como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais (TARDIF, 2002, p. 36). 

 

 

Ainda de acordo com o autor, os saberes docentes para a formação dos professores são 

compostos por saberes sociais, ou seja, os saberes da sociedade e da educação, adquiridos nos 

processos de formação e de aprendizagem que, em conjunto com os demais saberes, 

constituem saberes de valores sociais, culturais, epistemológicos e técnicos. Assim, os saberes 

se misturam num amálgama que reflete a complexidade do ato pedagógico. 

No estudo sobre formação de professores, os saberes pedagógicos são fundamentais 

para a construção dos conhecimentos e para a reflexão sobre a prática educativa. Eles 

constituem, assim, as formas de saber-fazer. Nessa perspectiva, Nóvoa (2002, p. 36) sinaliza 

que: 

 

 

Hoje em dia, impõe-se cada vez mais com maior evidência: que os professores não 

são apenas consumidores, mas são também produtores de materiais de ensino; que 

os professores não são apenas executores, mas são também criadores e inventores de 

instrumentos pedagógicos; que os professores não são apenas técnicos, mas são 

também profissionais críticos reflexivos. 

 

 

Neste sentido, o professor deve possuir conhecimentos teóricos, além de técnicas e 

habilidades para construir materiais pedagógicos significativos e contextualizados, isto é, o 
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trabalho pedagógico do professor deve abarcar o contexto, os meios e o processo. 

 

 

2.2 FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS 

INICIAIS 
 

O MEC e o CNE, conforme regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/1996, propõem aos educadores de um modo geral rediscutir a formação dos 

profissionais da educação. Isso porque se sabe que a docência é uma profissão complexa, tal 

como as demais profissões, em que o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional docente acontece ao longo da vida, ou seja, é um processo que vai se construindo 

continuamente (MIZUKAMI, 2011).  

Nesse sentido, Freire (1991) afirma que o profissional da educação se torna educador 

durante sua trajetória profissional. 

 
Ninguém começa ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde. 

Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a 

gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a 

prática (FREIRE, 1991, p. 79). 

 

 

A formação inicial para a docência, nesse contexto, é tida como um momento formal 

em que os processos de aprender a ensinar e aprender a ser professor precisam ser construídos 

de forma sistemática, fundamentada e contextualizada, pois aprender e ensinar exigem riscos 

e desafios. Ensinar é interagir com os alunos, é desenvolver a curiosidade e o senso crítico 

para o convívio social.  

No atual modelo de educação formal, o processo de aprendizagem da Matemática 

inicia-se na educação básica, nos primeiros anos do Ensino Fundamental. É do primeiro ao 

quinto ano de escolarização dos alunos que são construídas as bases para a formação 

Matemática. Nessas séries iniciais, em geral, têm-se como professores de todas as áreas do 

conhecimento os Pedagogos, que são profissionais graduados em cursos de Licenciatura em 

Pedagogia. Assim, para a formação deste docente é necessário conhecimento sólido sobre a 

matemática e sobre os seus fundamentos pedagógicos, dentre outros, o que lhe possibilitará 

enfrentar os problemas e desafios que se apresentam no cotidiano escolar. 

Conforme expresso nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000), o 

objetivo do processo de ensino da matemática para o Ensino Fundamental é fazer com que o 

aluno estabeleça uma relação comunicativa com a matemática, compreendendo e 

transformando o mundo a sua volta, contribuindo para o desenvolvimento de novas 
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habilidades e linguagens importantes para a vida. Assim, o processo de ensino-aprendizagem 

da matemática se faz no cotidiano, no coletivo e com as potencialidades do desenvolvimento 

do raciocínio lógico. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) orienta que  

 

 

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, deve-se retomar as vivências cotidianas das 

crianças com números, formas e espaço, e também as experiências desenvolvidas na 

Educação Infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções. Nessa fase, as 

habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver não podem ficar restritas 

à aprendizagem dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, apesar de sua 

importância. No que diz respeito ao cálculo, é necessário acrescentar, à realização 

dos algoritmos das operações, a habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer 

estimativas, usar calculadora e, ainda, para decidir quando é apropriado usar um ou 

outro procedimento de cálculo. Portanto, a BNCC orienta-se pelo pressuposto de que 

a aprendizagem em Matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou 

seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos, sem deixar de lado suas 

aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que os alunos 

estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano e entre os 

diferentes temas matemáticos. Desse modo, recursos didáticos como malhas 

quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e 

softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e 

utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses materiais precisam estar 

integrados a situações que levem à reflexão e à sistematização, para que se inicie um 

processo de formalização (BRASIL, 2017, p. 274). 

 

 

Sabe-se que os conhecimentos dos professores constantemente se modificam, dadas as 

exigências específicas de sua prática docente, sendo, portanto, fundamental que ele tenha 

consciência da sua importância para transformar a realidade, propiciando condições para que 

os alunos se constituam como sujeitos de sua própria aprendizagem. Para que isso ocorra com 

os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, é importante que o estudante de 

Pedagogia, futuro professor, tenha recebido uma formação que o capacite a exercer sua 

prática pedagógica. Muitas vezes, o professor reproduz o que ele recebeu quando era aluno, 

seja no nível básico ou no superior.  

Shulman (1986, apud MIZUKAMI, 2004) assevera que é durante a sua formação 

inicial que o professor constrói as bases dos conhecimentos para atuar como profissional, 

sendo que essas bases consistem de um corpo de compreensões, conhecimentos, habilidades e 

disposições, indispensáveis para a atuação do profissional. Ainda de acordo com Shulman 

(1986, apud NACARATO; PAIVA, 2013), em relação aos conhecimentos, estes são 

construídos na prática do professor, à medida que se confronta com os desafios no cotidiano 

da prática docente.  

Para Libâneo (1994, p. 27), por sua vez, “A formação profissional é um processo 

pedagógico, intencional e organizado, de preparação teórico-científica e técnica do professor 

para dirigir competentemente o processo de ensino.” Ainda segundo o autor, o processo de 
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ensino constitui-se também com o compromisso social e ético dos professores, como 

atividade fundamental para conduzir os estudantes a se tornarem cidadãos ativos e partícipes 

da vida em sociedade.  

Nesse sentido, é pertinente destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº 9.394/1996 determina em seu artigo 22 que “A educação básica tem por 

finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”. Sendo, portanto, de responsabilidade do professor o desenvolvimento e a 

formação do cidadão, em conjunto com a família.  

Desta forma, a publicação da LDB nº 9.394/1996 trouxe várias propostas de alterações 

para as instituições formadoras e também para os cursos de formação de professores. 

Conforme já mencionado, o curso de graduação em Pedagogia, após a publicação desse 

documento, ainda demorou a se adequar às alterações propostas nessa lei. Segundo Gatti 

(2010), somente em 2006 o Conselho Nacional de Educação, após vários anos de debates, 

aprovou a Resolução nº 1, de 15/05/2006 que propõe o curso de Pedagogia em licenciatura 

com o objetivo de formar professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental. Ainda conforme Gatti (2010), a formação de professores para a educação básica 

é feita também por outras licenciaturas, de modo disciplinar e por áreas, de forma 

fragmentada, ou seja, formação de professores para áreas específicas, diferentemente da 

formação de professores pedagogos polivalentes.  

A Pedagogia é considerada a ciência da educação no que se refere a sua prática e o 

profissional pedagogo é aquele que ajuda a conduzir o ensino do aluno nos anos iniciais e, 

assim sendo, esse profissional “é alguém que sabe alguma coisa e cuja função consiste em 

transmitir esse saber a outros” (TARDIF, 2002, p. 31); saber esse que envolve o processo de 

ensino e a aprendizagem do aluno. Nesse contexto, Silveira (1995) explica que é papel do 

professor garantir aos educandos a apropriação do saber, e desenvolver neles uma 

compreensão crítica da realidade em que vivem, podendo transformá-la, se necessário. Isso 

permitirá que o educando, no futuro, possa ser um cidadão consciente de seu papel na 

sociedade. 

Barreto (2007) afirma que há diversas fragilidades na formação do professor para o 

ensino da Matemática nas séries iniciais, pois os licenciandos que escolheram ser pedagogos, 

em sua maioria, não tiveram uma boa experiência com a matemática durante a sua formação 

na educação básica. Por isso, esses licenciandos dizem ter dificuldades em Matemática por 
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não ter tido um professor que soubesse ensinar. Outros dizem que nunca gostaram da 

disciplina, mas que um determinado professor conseguiu ensinar e que aprenderam 

matemática. Percebemos, assim, a responsabilidade que é depositada no professor nesse 

sentido.  

Ainda de acordo com Barreto (2007), o professor de matemática recém-formado, ao 

iniciar a sua prática docente, tem como instrumento de trabalho o livro didático, que apresenta 

formas mecânicas de ensinar os conteúdos. Assim, o ensino da matemática não está 

direcionado para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático dos estudantes, mas 

para a aprendizagem mecânica de formas de resolução.  

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as crianças são formalmente apresentadas à 

Matemática como uma disciplina do currículo escolar (LOPES, 2015). E os primeiros 

profissionais que formalmente ensinam as crianças as primeiras noções matemáticas são os 

professores polivalentes. Os professores polivalentes são entendidos como aqueles que têm 

uma formação generalista, sendo responsáveis pelo ensino de todas as áreas de conhecimento, 

são os formados em Pedagogia. Desse modo, segundo Lopes (2015, p.14), “Uma preocupação 

quanto à formação desse professor reside na relação negativa que muitos dos estudantes de 

Pedagogia e dos professores polivalentes têm com a Matemática”. Nesse sentido, acredita-se 

que, com uma formação inicial e continuada, esses professores pedagogos possam 

desenvolver sua capacidade de ensinar matemática nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Ainda conforme Lopes (2015, p.17), os “programas de formação continuada de 

professores têm a intenção de agregar novas abordagens de ensino e promover mudanças na 

prática docente e, consequentemente, aperfeiçoar o aprendizado do aluno”. Logo, a formação 

de professores é um tema que vem sendo discutido nos programas de pós-graduação em 

educação, como disciplina obrigatória, e nos grupos de estudo e pesquisa com a finalidade de 

melhorar a qualidade do ensino. 

A formação de professores em matemática para os anos iniciais do ensino 

fundamental, por sua vez, vem sendo objeto de pesquisa e discussão em grupos que procuram 

contribuir com debates sobre a formação continuada de professores que ensinam matemática 

nos anos iniciais. Desse modo, Lopes (2015, p.14) afirma que “Por meio da contribuição de 

grupos colaborativos, tem-se, como enfoque da formação, a realização de reflexões sobre o 

ensino de Matemática, articulando teoria e prática e identificando possibilidades reais para a 

aprendizagem matemática”. Assim, segundo Fiorentini et al. (2002, apud LOPES, 2015 p.14), 

“ [...] os professores, ao refletirem mais sobre suas ações” devem se transformar em 
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“protagonistas de novas práticas pedagógicas a partir de mudanças em sua concepção da 

Matemática”. 

Para Imbernón (2010, p. 60), a formação inicial deve fornecer subsídios para que o 

professor possa construir um conhecimento especializado no ensino da matemática de modo a 

atuar com segurança. A construção do conhecimento especializado deve acontecer de forma 

coletiva e colaborativa entre os pares para que, desse modo, possam “aprender continuamente 

de forma colaborativa, participativa, isto é, analisar, experimentar, avaliar, modificar 

juntamente com outros colegas e membros da comunidade”. 

Sobre partilha do conhecimento, Nóvoa (2002, p. 29) argumenta que “a formação 

contínua deve contribuir para a mudança educacional e para a redefinição da profissão 

docente”. Ele justifica tal concepção ao afirmar que 

 

 
A troca de experiência e a partilha de saberes consolidam espaços de formação 

mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel 

de formador e de formando. A construção de dispositivos de (auto) formação assistida 

e participada, através da diversificação das modalidades de apoio e de consultoria, 

favorece a elaboração de projetos pessoais de formação (NÓVOA, 2002, p. 29). 

 

 

Nessa perspectiva, acredita-se que a formação de pedagogos para o ensino de 

matemática nos anos iniciais é um processo de ensino e aprendizagem que pressupõe 

habilidades com conteúdos e domínio da disciplina matemática. 

A formação de professores, no que tange à formação de pedagogos para o ensino de 

matemática, é uma área em que pesquisadores brasileiros vêm se destacando. Dentre os 

pesquisadores, são evidenciadas as contribuições de Fiorentini et al. (2002), Fiorentini (2004), 

Curi (2004), Curi e Pires (2004), Nacarato, Mengali e Passos (2009) e Paiva (2011). Todos 

estes estudiosos possuem obras publicadas que divulgam pesquisas sobre o processo de 

aprender e ensinar. Sabe-se que esses estudos têm contribuído para a formação continuada de 

professores formadores e, consequentemente, podem promover uma concreta melhora na 

qualidade do ensino de matemática. Estes autores discutem a melhoria na qualidade de ensino 

de matemática, suas obras visam essa melhoria e se destacam como campo de pesquisas.  

 

 

2.3 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TENDÊNCIAS NO CAMPO PROFISSIONAL E 

CIENTÍFICO 

  
 

A pesquisa sobre a temática da formação do professor que ensina matemática nos anos 
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iniciais do ensino fundamental, como já destacado, vem crescendo na área de Educação 

Matemática. Como resultado, no XXI Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação 

em Educação Matemática – EBRAPEM, realizado em Pelotas – RS, no período de 2 a 4 de 

novembro de 2017, houve vários grupos de discussões (GD) envolvendo a matemática, sendo 

que no GD01 - Educação Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, foram 

inscritos 15 trabalhos; no GD02 - Educação Matemática nos anos finais do Ensino 

Fundamental, também foram inscritos 15 trabalhos; já no GD03 - Educação Matemática no 

Ensino Médio, foram 9 trabalhos inscritos; no GD04 - Educação Matemática no Ensino 

Superior, foram 12 trabalhos inscritos; no GD05 - História da Matemática/ Educação 

Matemática, foram 26 trabalhos inscritos; no GD06 - Educação matemática, Tecnologias e 

Educação à Distância, foram 36 trabalhos inscritos; no GD08 - Avaliação em Educação 

Matemática, foram 7 trabalhos inscritos; no GD11 - Filosofia da Educação Matemática, 5 

trabalhos foram inscritos; e no GD13 - Educação Matemática e Inclusão, foram 9 trabalhos 

inscritos. Pelo grande número de trabalhos inscritos nos Grupos de Discussão, percebe-se que 

as pesquisas voltadas para Educação Matemática vêm crescendo em grandes proporções e em 

diversos campos de conhecimentos ela vem sendo ampliada.  

A Educação Matemática é vista como um campo profissional e de pesquisa científica 

que contribui para uma melhora na qualidade do ensino de matemática. Houve também um 

substancial crescimento nas pesquisas sobre a formação de professores em Educação 

Matemática nos cursos de pedagogia e, como pesquisadores da área, destacam-se: Curi 

(2004), Zimer (2002; 2008), Santos (2005), Bulos (2008), Bauamann (2009) e Correia (2009). 

As pesquisas nesta área, segundo Cavalcante (2013, p. 34), 

 

 

[...] indicam a necessidade de concentrar esforços na realização de pesquisas sobre  a 

formação inicial dos professores polivalentes, de modo a contribuir para a melhoria 

da qualidade dos cursos de formação e, conseqüentemente, nas salas de aula de 

matemática do Ensino.  

 

Os autores tratam, em suas obras, principalmente sobre a formação em Educação 

Matemática nos cursos de pedagogia, principalmente a formação inicial, assunto que se 

discute. São vários trabalhos voltados para a temática, o que chama atenção para a pertinência 

da presente pesquisa, nesse contexto. 

Nesse sentido, segundo Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 5), a Educação Matemática “é 

uma área com amplo aspecto, de inúmeros e complexos saberes, na qual apenas o 

conhecimento da matemática e a experiência de magistério não garantem competência a 
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qualquer profissional que nela trabalhe”. Desse modo, é necessário pesquisar no campo 

profissional e científico, e o laboratório principal é a sala de aula, campo de ação e de produção 

de conhecimentos. Fiorentini e Lorenzato (2012) destacam ainda que é lamentável que em 

instituições de ensino superior existam divisões de grupos profissionais, de um lado os 

matemáticos e de outro os educadores matemáticos, cada um com sua concepção e 

interpretação de ensino da matemática. 
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CAPÍTULO III 

 

OS CURSOS DE PEDAGOGIA DA IES 1 E DA IES 2 
 

 

A história dos estudos Pedagógicos, do curso de 

Pedagogia, da formação do pedagogo e de sua  

identidade profissional está  demarcada por certas 

peculiaridades da história da educação brasileira  desde 

o início do século. (LIBÂNEO, 2005, p. 47). 

 
 

Este capítulo apresenta os cursos de Pedagogia da IES 1 e IES 2, campo de realização 

da presente pesquisa. Inicialmente, realiza-se um estudo do histórico do curso de Pedagogia 

em cada uma das instituições. Em seguida, são apresentados os Projetos Políticos 

Pedagógicos de cada instituição para: conhecer, compreender e analisar o papel do curso de 

Pedagogia na formação de professores em matemática para os anos iniciais do ensino 

fundamental e, síntese dos Planos de Ensino das instituições pesquisadas, das disciplinas que 

envolvem à matemática no curso de Pedagogia. E, por último, é apresentada a Proposta 

Político Pedagógica para os anos iniciais do Ensino Fundamental do município de Goiânia-

GO, com o objetivo de conhecer os conteúdos que são ensinados nos ciclos na RME e 

comparar com os conteúdos apresentados nos Planos de Ensino das duas IES pesquisadas. 

  
                                                                            

3.1 O CURSO DE PEDAGOGIA DA IES 1 
 

 

A Faculdade de Educação (FE) da IES 1 foi construída a partir da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), inaugurada em 12 de Dezembro de 1967 e em 

09/12/1997 ocorreu a sua reinauguração. Essas datas históricas são mencionadas pelo fato de 

fazerem parte do aspecto histórico do curso de Pedagogia da IES 1. Na placa de 

reinauguração, consta uma homenagem que diz “A prática de pensar a prática é a melhor 

maneira de aprender a pensar certo” - Paulo Freire. Nada mais justo por ser Paulo Freire um 

grande Educador, que ele seja considerado a Personalidade de Excelência da Educação no 

Brasil. Para Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Essa 

conscientização é proposta por ele por meio da prática de sala de aula que possa desenvolver a 

criticidade. 

A Faculdade de Educação (FE/IES 1) foi criada para sanar a carência de Instituição de 

Ensino Superior (IES) em relação à formação de professores. Assim:  
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A FE atua prioritariamente na formação de professores e psicólogos, através do 

Curso de Pedagogia, do Curso de Psicologia e da oferta de disciplinas de formação 

de professores para as demais licenciaturas da IES. Nos últimos anos tem ampliado 

significativamente sua produção acadêmica e a discussão política nos vários espaços 

educativos no âmbito da Universidade e fora desta (IES 1, 2014). 

 

 

 O curso de graduação em Pedagogia é ofertado pela Faculdade de Educação (FE /IES 

1) que confere o grau de licenciatura e a habilidade para a atuação profissional na docência. 

Nesse sentido, sabe-se que o curso de Pedagogia da FE/IES 1 tem como objetivo a formação 

de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental,  docência no 

ensino superior e pesquisas na universidade e fora dela. O campo de atuação pedagógica vai 

para além da docência. O Pedagogo tem seu campo de atuação que se abre em um vasto leque 

que se estende a grandes empresas públicas e privadas. Nessa perspectiva, Libâneo afirma 

que: 

 

 

O trabalho docente é parte integrante do processo educativo mais global pelo qual os 

membros da sociedade são preparados para a participação na vida social. A 

educação – ou seja, a prática educativa – é um fenômeno social e universal, sendo 

uma atividade humana necessária à existência e funcionamento de todas as 

sociedades (LIBÂNEO, 1994, p.16). 

 

 

O curso de Pedagogia da IES 1 conta hoje com 534 alunos ativos, de acordo com 

levantamento realizado junto a Secretaria Acadêmica da Faculdade de Educação. Desse 

número, a maioria é do sexo feminino, uma característica desse curso. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso de Pedagogia, de junho 

de 1970 a meados de 1980, “a FE/IES 1 discutiu e participou intensamente de debate local, 

estadual e nacional sobre a formação do educador” (IES 1, 2003, p.4). Houve a participação 

de docentes que fizeram conferências, participaram de mesas redondas em vários encontros e 

congressos promovidos por universidades, instituições e também entidades científicas e 

educacionais. Todos esses acontecimentos foram desenvolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Pedagogia, e tiveram papel importante na definição das opções, caminhos e compromissos 

assumidos pela FE/IES 1 na formação do educador. 

Nestes eventos/movimentos, várias entidades como ANFOPE - Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação, FORUMDIR - Fórum de Diretores da 

Faculdade/Centros de Educação das Universidades Públicas do País, ANPED - Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e ANPAE - Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação foram importantes na luta pela efetivação de uma 
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educação que atenda às finalidades e ao sentido da universidade pública. Assim, para a 

FE/IES 1, as discussões e debates contribuíram para implementar ações com o objetivo de 

fundar novas modalidades de formação, sem modificar sua opção política de focar a 

identidade do curso na docência. 

Conforme Brzezinski (2012, p. 113), [...] “os objetivos do movimento  ampliaram-se 

porque não seria possível reformular o curso de Pedagogia (IES 1) sem abranger todos os  

cursos de licenciatura, já que a questão geral era a formação de professores”. Dessa forma e 

ainda segundo a autora, o curso de Pedagogia é sustentado por duas dimensões: a formação do 

professor que mantém sua base teórico epistemológica no campo educacional e a base da 

identidade profissional da educação, na docência.   

 

 

3.2 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA IES 1 

 

 

O Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da FE/IES 1, datado de Junho de 

2003, é um projeto de reformulação curricular do curso. Ele é resultado de inúmeros debates, 

análises e reflexões ocorridas por trabalhos em conjunto de professores e alunos, e o campo 

dessas ações foi o recinto da Faculdade de Educação (FE/IES 1). De acordo com o PPP, um 

dos motivos desses trabalhos seria “estabelecer um processo contínuo de avaliação de sua 

atuação na formação de professores, buscando repensar, além do currículo do curso de 

Pedagogia a formação pedagógica nos demais cursos de licenciatura da IES 1” (FE/IES 1, 

2003, p.2). 

Ao longo do tempo, ocorreram diversas mudanças no curso de Pedagogia da FE/IES 1 

e, uma delas foi a reformulação curricular que é apresentada como parte inicial do Projeto 

Político Pedagógico do curso de Pedagogia da FE/IES 1. Nessa parte, são apresentados os 

motivos que avaliam o currículo em vigor e a justificativa do novo projeto do curso. Em junho 

de 1979, o curso de pedagogia da FE/IES 1 era voltado para formar especialista em  

“Administração Escolar, Orientação Educacional e Supervisão Escolar”(FE/IES 1, 2003, p.4). 

A Faculdade de Educação, ao ser consultada pelo MEC sobre os rumos a serem tomados pelo 

curso de Pedagogia, respondeu que o curso deveria ter como objetivo a formação de 

professores. Essa reformulação curricular aconteceu em 1984, sendo essa IES a pioneira na 

suspensão das habilitações. 

Surgiu assim o atual currículo que mantém os fundamentos daquele implantado em 

1984, destinado à formação do professor pedagogo para as séries iniciais do ensino de 1º grau. 
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Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, 

ocorreram alterações na educação, sendo que, conforme a lei, onde se lê “séries iniciais do 

ensino de 1º grau”, altera-se para  “anos iniciais do ensino fundamental”. As mudanças 

trazidas com o advento da LDB nº 9.394/1996 ocorreram também no sentido político-

pedagógico e legal, principalmente no sentido de ofertar a garantia de padrões mínimos de 

qualidade para a Educação Infantil, que passa a ser a primeira etapa da Educação Básica. 

Para garantir a qualidade no curso de Pedagogia, segundo o PPP/ FE/IES 1 (2003,p.8), 

em 1999, a FE/IES 1 firmou convênio com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de 

Goiânia, e implantou, em caráter experimental, o Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, 

formando professores para atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Assim, o curso foi aprovado pela IES 1/FE com especificidades, a saber: 

 
Curso destinado exclusivamente aos professores em exercício na Rede Municipal de 

Ensino de Goiânia, com ingresso por meio de processo seletivo especial; 

Matriz curricular estruturada por áreas de conhecimento: conhecimentos específicos, 

fundamentais da educação, didática e prática docente, políticas públicas e pesquisa 

docente; Integralização curricular em três anos (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICOFE/IES 1, 2003, p.8). 

 

Cumpridas essas exigências, os professores em exercício poderiam fazer o curso de 

Licenciatura Plena em Pedagogia. Nesse período, a FE/IES 1 desenvolvia concomitantemente 

dois PPP, o regular de quatro anos e o do convênio com a SME.  

 
Ao longo dos últimos anos que antecedem às reformulações curriculares propostas no 

PPP do curso de Pedagogia da FE/IES 1, vários embates aconteceram no campo 

dispositivos da LDB/1996 e da legislação complementar que regulamentam a 

educação básica e a formação de professores, e também explicitaram novas bases 

para a formação do pedagogo (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO FE/IES 1, 

2003,P.9). 
 

 

Considerando a legislação em vigor, os embates na área da formação de professores, a 

opção institucional da  FE/IES 1 e o Regulamento Geral de Cursos de Graduação/IES 1, foram 

elaborados os princípios norteadores deste projeto curricular (2003, p.9). Dentre os princípios 

norteadores ou pressupostos fundamentais, tem-se:  

 

 a definição de um projeto – a docência como base da formação do professor; 

 a sólida formação teórica; 

 o compromisso social e político do educador; 

 a consolidação da formação de professores – para níveis iniciais de ensino e  em 

curso de nível superior. 
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Conforme o PPP, a Faculdade de Educação “definiu pela formação do pedagogo para 

atuar como docente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental”(FE/IES 1, 

2003, p.9).  

 Ainda segundo o PPP da Faculdade de Educação (IES 1), “A partir do processo de 

avaliação dos currículos (FE/Campi e Prefeitura) em vigor, da reflexão sobre a trajetória 

percorrida” (FE/IES 1, 2003, p.10), esse projeto faz opção por formar o pedagogo docente para 

atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

 

[...] é uma prática sociocultural e, portanto, inseparável das humanidades, sobretudo 

da filosofia, das artes, das letras e das ciências sociais. Isso implica o trabalho de 

formação do pedagogo, do professor para a educação infantil e os anos iniciais da 

escola fundamental, como sujeito formador de sujeitos da cultura, de seres 

autônomos, críticos e criativos, no verdadeiro sentido dessas expressões (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO FE/IES 1, 2003, p.11). 
 

 

Percebe-se que essa formação exige como condição de sua existência e finalidade 

primeira a autonomia das pessoas, da educação, da escola, da universidade, dos trabalhos 

docente e discente, do ensino e da pesquisa. O curso de Pedagogia pode desdobrar-se em 

múltiplas especializações profissionais e uma de suas identidades é a docência que se propõe 

a formar professores que compreendam as complexas relações entre a educação e a sociedade.  

Sendo assim, para o desdobramento do curso de Pedagogia em múltiplas 

especializações profissionais, o currículo pressupõe, desse modo, uma abertura às diferentes 

áreas do saber, aos diferentes conceitos, epistemologias e métodos e ainda pressupõe uma 

lúcida conexão entre a teoria e a prática, ou seja, a Pedagogia é a teoria e a prática da 

educação, realidades distintas e ao mesmo tempo indissociáveis. O projeto de reformulação, 

ou avaliação curricular, define as bases da formação do pedagogo e a organização curricular 

apresenta os componentes da formação desse pedagogo.  Consta do PPP que a reformulação 

curricular busca concretizar os seguintes princípios norteadores da formação do pedagogo: 

 
 

 O processo educativo – parte integrante da realidade sócio-histórico-cultural; 

 O trabalho docente – eixo de formação do pedagogo nos contextos escolares e 

não escolares; 

 Formação teórica sólida – permite compreender, de forma crítica e rigorosa, a 

sociedade, a educação e a cultura; 

 a unidade – entre teoria e a prática; 

 a indissociabilidade – o ensino, a pesquisa e a extensão e a articulação entre 

graduação e a pós-graduação; 

 a pesquisa – uma dimensão da formação e do trabalho docente; 

 a autonomia – dos trabalhos docentes e discente; 

 a interdisciplinaridade – na organização curricular (PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO FE IES 1, 2003, p.13).  
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Nesse sentido, segundo Pimenta, “Caberá ao pedagogo, profissional formado na 

dimensão da compreensão e transformação da práxis educativa, redirecionar em 

possibilidades educativas as diversas instâncias educacionais da sociedade” (PIMENTA, 

2011, p.107).  Entende-se como dimensão, os processos de formação humana, participar da 

produção do saber da área e atuar como docente em educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental. Por isso, a necessidade e a importância de se trabalhar para a constituição 

da autonomia do pedagogo, mas é preciso empreender esforços na construção de uma nova 

perspectiva pedagógica na qual essa autonomia do pedagogo seja compreendida como 

desenvolvimento da consciência crítica e a capacidade individual e coletiva de assumir a 

docência; deve-se considerar, ainda, a responsabilidade ética e política, sendo imprescindível 

a formação teórica, rigorosa e crítica.   

Assim, o curso de Pedagogia da FE/IES 1 busca contribuir para a formação de 

pessoas, de docentes capazes de compreender o sentido da existência humana, pessoal e 

social, da educação e da escola básica. O licenciando em Pedagogia da IES 1 será formado 

para atuar, sobretudo, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

O PPP do curso de Pedagogia da IES 1, em sua Estrutura Curricular destaca: 

 

 

a opção pela formação do docente para a educação infantil e os anos iniciais do 

ensino fundamental é inseparável  “de nossa compreensão da existência humana, da 

sociedade, da educação e da escola, bem como desse momento do processo de 

formação e de escolarização das crianças e jovens, alicerce e base das etapas 

posteriores” (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO FE/IES 1, 2003,  p. 16).  
 

 

Cabem às Universidades públicas e IES a responsabilidade no processo de formação 

do docente e ao município a escolarização das crianças, da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental.  

A estrutura curricular do curso de Pedagogia, segundo o PPP ( FE/ IES 1, 2003, p. 16-

19) é organizada com base em oito componentes, a saber: 

 
 

 Reflexão sobre a sociedade, a educação, a formação humana e a escola – estudo 

e compreensão dos conceitos, métodos de investigação e construção teórica da 

biologia, da filosofia, da sociologia, da psicologia e de outras matérias das 

humanidades; 

 Formação didático-pedagógica para a docência – estudo dos processos 

didáticos-pedagógicos; 

 Trabalho docente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental 

– estudo da especificidade da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental; 

 Organização e gestão do trabalho pedagógico na educação escolar e não escolar 
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– estudo relativo à organização e coordenação do trabalho pedagógico e, a 

gestão educacional; 

 Aprofundamento de estudo nas áreas de formação do pedagogo – em áreas do 

saber e experiências significativas no campo da educação; 

 Estágio supervisionado nas áreas de educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental – compreende o ensino-aprendizagem profissional no campo de 

trabalho, sob a supervisão de um professor da instituição formadora;  

  Atividades complementares/atividades acadêmico-científico-culturais – 

compreendem atividades de enriquecimento curricular; 

 Núcleo livre – conjunto de disciplinas, de livre escolha do aluno. 
 

 
Ainda conforme o PPP, as bases da organização curricular compreendem: 
 

 
 Duração do curso de Pedagogia; 3.120 horas, a serem cumpridas em 08 

semestre de 100 dias letivos cada um. Tempo mínimo de 03 anos e máximo de 

07 anos em que o aluno obrigatoriamente deverá cumprir;  

 Disciplinas do núcleo comum: 1.512h; 

 Disciplinas do núcleo específico: 832h; 

 Núcleo livre: 576h; 

 Atividades complementares/atividades acadêmico-científico-culturais: 200h.  

 Estágio supervisionado: 400 h.  

(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO FE/IES 1, 2003, p. 20). 
 

 
O curso de Pedagogia funciona com turmas no período matutino e noturno e, 

conforme Matriz Curricular do curso, as disciplinas de Fundamentos e Metodologia de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental I e II, ministradas no 4º e 5º períodos, 

equivalem a 72h para cada período e são disciplinas do núcleo comum. Nessas disciplinas, 

conforme o Plano de Ensino do segundo semestre de 2016, têm-se a seguinte ementa: 

fundamentos teóricos e Metodológicos dos conteúdos (conceitos) matemáticos nos anos 

iniciais do ensino fundamental; elaboração de propostas metodológicas para matemática nos 

anos iniciais do ensino fundamental e, avaliação da aprendizagem matemática. 

Vale destacar as disciplinas que fazem parte do Núcleo Específico – formação 

pedagógica: 

 

 

 Didática e Formação de Professores; 

 Cultura, Currículo e Avaliação; 

 Estágio em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental I, II, III e IV; 

 Gestão e Organização do Trabalho Pedagógico; 

 Educação, Comunicação e Mídias; 

 Trabalho de Conclusão de Curso I e II 
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Cada disciplina tem uma carga horária de 72h, com exceção das disciplinas de Estágio 

em que a carga horária é de 100h, totalizando 400h.  

 Durante o período de integração curricular, são desenvolvidas Atividades 

Complementares/Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, que o Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação da IES 1 define atividades complementares como conjunto de 

atividades acadêmicas desenvolvidas pelo aluno durante seu período de integração curricular. 

A FE/IES 1, em consonância com as diretrizes nacionais para a formação de professores, 

define a carga horária mínima de 200h de atividades complementares, necessárias à 

integração do curso de Pedagogia.  

 

 

3.3 O CURSO DE PEDAGOGIA DA IES 2  

 

 

O projeto de criação da IES 2 foi concebido, em 1948, pelo arcebispo D. Emmanuel 

Gomes de Oliveira período em que foi criada a Sociedade de Educação e Ensino de Goyaz, 

com o objetivo de instalar, manter e administrar a recém-criada Faculdade de Filosofia. Essa 

iniciativa deu início à formação do Núcleo Universitário, composto de faculdades e escolas 

criadas ou mantidas pela Arquidiocese de Goiânia. 

A IES 2 foi criada e é mantida pela Sociedade Goiana de Cultura (SGC). O presidente 

da SGC é o Arcebispo de Goiânia, que também é o grão – chanceler da IES 2, que tem as 

dimensões de uma cidade universitária. O projeto de criação da IES 2  foi iniciado em 1948, 

contudo sua fundação só aconteceu em 1959, considerada instituição pioneira em Educação 

Superior no Centro-Oeste, conta com 51 cursos de graduação, 72 especializações, 14 

mestrados e 3 doutorados.  Dentre os cursos de graduação, o de  Pedagogia  tem por objetivo  

a formação de professores para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 

(HISTÓRIA DA  IES 2, 2017, p.1).  

O curso de Pedagogia da IES 2 tem mais de 65 anos de história e conta hoje com  529 

alunos (as) matriculados conforme dados levantados junto à Secretaria do curso e, desses 

alunos (as) matriculados, a maioria é do sexo feminino.  

O Departamento de Educação (EDU) responsável pelo curso de Pedagogia da IES 2  

elabora constantemente revisão crítica de seu percurso acadêmico e realiza aprimoramentos na 

busca constante de ação educativa, enquanto objeto que atribui sentido à sua existência. Essas 

revisões, promovidas pelo Departamento de Educação (EDU), definem também os critérios de 

organização, tradição acadêmica, técnico-científica e cultural em relação à identidade 
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institucional da IES 2. Sendo assim, no que se refere à missão da IES 2 diz-se que: 

 

 

A IES 2/GO, orientada pelos princípios da excelência acadêmica e do compromisso 

social, fundamentada em sua identidade católica, comunitária e filantrópica, tem por 

missão desenvolver a formação humana integral, associada à produção e socialização do 

conhecimento e difusão da cultura universal (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO IES 

2 , 2011, p. 20). 

 

 

Nessa direção, desenvolver a formação humana no sentido integral diz respeito 

também à ética, bem como ser referência regional e nacional na formação de profissionais 

comprometidos com a vida e o progresso da sociedade. 

De um modo geral, a IES 2 vem passando por transformações e reformulações ao 

longo do tempo, e o curso de Pedagogia segue esse mesmo movimento, principalmente no 

que se refere ao currículo do curso. Em 1985, a reformulação curricular “promoveu uma 

revisão radical do curso de pedagogia da IES 2, redefinindo seus princípios orientadores, sua 

estrutura curricular, seu sistema de avaliação e sua organização acadêmica” (FE/IES 2, 2011, 

p.16). Nesse contexto, as abordagens da Sociologia e da História compreendem a prática 

educativa em substituição a abordagem psicologista-tecnicista que, na década de 1970, vinha 

orientando as práticas educativas e os cursos de formação de professores. Ao longo dos anos 

90 do século XX e dos primeiros anos da atual década, vários embates vêm sendo travados 

pelos educadores para que os dispositivos da LDB nº 9.394/1996 e a legislação complementar 

que regulam a formação de professores garantam as conquistas democráticas consagradas no 

texto da Constituição Federal de 1988 e as experiências desenvolvidas por Universidades 

brasileiras no campo de formação profissional. Neste sentido, percebe-se que grande parte dos 

cursos de Pedagogia de Universidades brasileiras, inclusive o curso de Pedagogia da IES 2, 

vem dedicando-se a formação de professores para os anos iniciais do ensino fundamental. 

Deste modo, a formação de professores nos cursos de pedagogia vem crescendo tanto em 

experiência como em tradição.  

A partir de 2006, com a execução de um Projeto Acadêmico da Universidade baseado 

nas Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, a IES 2 tem valorizado experiências 

que ressaltem os Direitos Humanos, a Educação e o Meio Ambiente, as temáticas de Gênero, 

Etnia, Trabalho e Renda, Infância, Adolescência e Família. Estes temas, além de permearem o 

ensino de graduação, são objetos de estudo nos Programas de Extensão e também na Política 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação em cursos de Especialização, Mestrado, 

Doutorado, e também do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação (NUPE), ou seja, com 
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os Programas de Extensão e a valorização de experiências, o curso de Pedagogia se estende 

para além das salas de aulas. 

 

 

3.4 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA IES 2 

 

             

O curso de Pedagogia da IES 2 foi criado há mais de 65 anos e passou por 

reformulações resultantes de discussões com base na LDB nº. 9.394/1996 e Resolução 

CNE/CP nº. 1, de maio de 2006. O curso tem o projeto político pedagógico fundamentado na 

educação como prática social e pedagógica, ou seja, considera a formação docente, o papel da 

escola e outras instituições educativas, mas leva em conta também o fenômeno educativo em 

interlocução com outras dimensões da vida social como: educação popular, movimentos 

sociais, dentre outros. 

Em todo o processo de redefinição das propostas do Curso de Pedagogia foram 

consideradas contribuições externas, oriundas de entidades “em especial a ANFOPE e 

sociedades científicas organizadas e de Fóruns Nacionais sobre a Formação do Professor” 

(IES 2, 2011, p.7), que enriqueceram as permanentes discussões. Essas discussões ocorreram 

no sentido de compreender a importância de um projeto especificamente para a Formação de 

Professores e, sobretudo, o significado das disciplinas no campo da Educação e a posição do 

curso de Pedagogia no que se refere à formação de professores. 

Segundo o PPP do Curso de Pedagogia da IES 2, é importante que “o marco na 

História do Departamento de Educação e deste no contexto da Universidade e da sociedade, o 

ano de 1984, quando então o Curso de Pedagogia da IES 2 recupera – a docência como eixo 

norteador e a identidade do pedagogo” (IES 2, 2011, p.8). 

A reformulação de 1984 no Curso de Pedagogia ocorreu a nível nacional. Foi criada a 

Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação dos Profissionais da Educação 

a qual promoveu sete encontros, três de avaliação e quatro nacionais. Nesses encontros, 

segundo Durli (2007, p. 67):  

 

 

Em relação ao Curso de Pedagogia, reafirmava-se a necessidade de “encarar a 

questão de sua especificidade no campo do conhecimento. Em decorrência, no que 

tange às habilitações, propunha-se o aprofundamento dos estudos sobre a 

especificidade da educação no atual contexto sócio-econômico e político” 

(CONARCFE, 1984a, p. 5). 

 

 

Nesse sentido, ainda segundo Durli (2007. p. 67), “o objetivo era negar ou confirmar a 
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necessidade dos especialistas nas escolas e ainda a manutenção ou não das habilitações no 

curso”. Direcionava-se então para uma necessidade de realização de pesquisas e estudos mais 

aprofundados para investigar as especificidades da educação em relação ás ideias até então 

construídas. 

Em meados de 1980, o processo de Reforma Curricular tornou-se prioridade na IES 2 

nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas com o objetivo de beneficiar sua proposta de 

reformulação curricular. Em 1985 e em 1994, houve uma Reformulação Curricular no curso 

e, assim, manteve os princípios definidos no Projeto Curricular  de  1984. Na reformulação de 

1985 ocorreu uma revisão radical do curso de pedagogia da IES 2, que redefiniu seus 

princípios orientadores, bem como sua estrutura curricular, seu sistema de avaliação e 

também sua organização acadêmica. Já a reformulação implantada em 1994, buscou atender 

às exigências do Projeto de Formação de Professores da IES 2, que alterou a estrutura 

curricular e incluiu novas disciplinas em sua matriz, promovendo, com isso, a 

interdisciplinaridade estabelecida como princípio pedagógico. Segundo seu PPP: 

 
 

Sabe-se que a escolha e a organização das disciplinas que compõem a estrutura 

curricular de um curso são recortes epistemológicos que decorrem do contexto 

histórico-social e dos aportes teóricos que no momento das definições ocupam mais 

centralidade no debate acadêmico promovido pelo campo científico ao qual pertence 

o curso  (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO IES 2, 2011, p.18). 

 

 

Neste sentido, ainda segundo o PPP, a reformulação do curso de Pedagogia da IES 2 

resultou:  

 

[...] do processo de avaliação ao qual tem sido permanentemente submetido este 

curso, à luz dos princípios da coletividade, da participação, do exercício do poder, da 

autonomia e da qualidade e ainda, do intenso debate que vem sendo promovido pelo 

Departamento de Educação, por outras instituições universitárias e associações de 

professores, interessados na discussão dos rumos dos cursos de formação docente, 

substancialmente modificados pela forma educativa implantada no país com a 

promulgação da LDB nº 9.394/96, e das Resoluções complementares (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO IES 2, 2011, p. 13). 

 

 

Em 2004, uma nova reformulação foi implantada, reafirmando os princípios 

orientadores já definidos para este curso em 1985.  

Assim, entende-se que para definir dimensões básicas da formação de professores é 

necessária especial atenção no que se refere à educação, identificá-la em seu contexto 

econômico, político e social e é importante, pois, pensar que:  
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 a prática educativa só pode ser pensada numa sociedade concreta, dentro dos 

contexto histórico, social, econômico e político; 

 a prática educativa, a proposta e o profissional de educação da educação não se  

circunscrevem aos limites do Departamento, na Universidade, mas pressupõem 

uma integração com os demais departamentos de educação, com os sistemas de 

ensino, com a comunidade em geral, objetivando contribuir para a 

transformação maior; 

 o profissional da educação deve ter presente uma prática educativa que ocorre 

pela relação na qual os participantes interagem mediante permanente troca de 

conhecimentos, valores e experiências, que não é casual, nem esporádica, porém 

intencional, na busca de soluções para as necessidades das pessoas que se 

educam ( PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO IES 2, 2011, p.17).  
 

 

A proposta de reestruturação do Curso de Pedagogia encontra-se fundamentada no 

Plano Diretor do Departamento de Educação, criado com a participação da Direção colegiada 

e de todos os professores, gestores envolvidos na construção do Projeto Pedagógico, que se 

fundamenta nos seguintes princípios da reformulação de 2004: 

 

 
 Colegialidade - pautada na organização e gestão participativa e democrática. 

 Participação efetiva - de todos os envolvidos no processo decisório. 

 Exercício do Poder – compreendido como serviço e a favor da construção de 

um projeto coletivo com práticas democráticas e transparentes de gestão. 

 Autonomia – como princípio constitutivo dos indivíduos e dos grupos. 

 Qualidade – concebida nas suas dimensões políticas e históricas (PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO IES 2, 2011, p.9). 

 

 

Em relação ao Projeto Pedagógico (IES 2, 2011, p.18), recomenda-se especial atenção 

no que se refere:  

 

 
 aos princípios constitucionais e legais; 

  à diversidade social, étnico-social e regional do país; 

 a  transversalidade da inclusão e da ética; 

 à organização federativa do Estado brasileiro; 

 à pluralidade das concepções pedagógicas; 

 ao conjunto de competências de ensino das escolas e professores; 

 ao princípio de gestão democrática e da autonomia; 

 ao PNE; 

 aos três núcleos: de estudos básicos, de aprofundamento e diversificação de 

estudos e de estudos integradores  (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO IES 

2, 2011, p.18). 

 

 

Assim, entende-se que essas dimensões caracterizam-se como sendo um marco 

pragmático nos cursos de formação de professores, como o de Pedagogia. O currículo do 

curso de Pedagogia da IES 2 ( IES 2, 2011, p.11), é destinado à formação de professores para 

a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e incorpora também as seguintes 

frentes de atuação: 
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 a reorganização de todos os Estágios Supervisionados – com o propósito de 

qualificar a formação discente; 

 a implementação das práticas educativas como trabalho interdisciplinar; 

 a implementação das atividades integradoras – articular ensino-pesquisa-

extensão; 

 a implantação de uma Política de Avaliação que prime pelo acompanhamento do 

processo ensino-aprendizagem; 

 aprimoramento do processo de avaliação Projeto Político Pedagógico do curso; 

 a implementação de uma Política de Comunicação e Publicação por meio da 

consolidação da Revista Educativa como periódico semestral. 

 

 

Nesse sentido, a organização do trabalho pedagógico curricular se estende conforme 

demonstrado, de forma mais ampla, compreendendo as políticas educacionais e seus 

processos organizativos. Essa organização do trabalho pedagógico apresenta também 

implicações na gestão escolar, na organização curricular de forma geral e na ação educativa 

que ocorre na sala de aula. A organização curricular, de forma geral, deverá considerar a 

inclusão social em seu sentido mais amplo, que envolve a adoção de práticas que exprimem 

uma atitude de respeito à diversidade. 

O curso de Pedagogia da IES 2 apresenta matriz curricular com 3.200 horas 

distribuídas em oito períodos, que compõem a graduação. Essa distribuição está de acordo 

com as exigências das Resoluções 1 e 2 de 2002, do CNE, Deliberação 052/87 CEPE e 

Resolução CNE/CP nº 01 de 15/05/2006, a saber: 

 

 
2.880 horas de disciplinas do Núcleo Comum e de Formação Específica que incluem 405h 

de Práticas Educativas e 360h de Estágio Supervisionado; 

200 horas de atividade científicos culturais e grupos de estudos; 

120 horas de estudos integrados (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO IES 2,, 2011, 

p.41). 

 

 

A Matriz Curricular é organizada em: 

 

 

 Disciplinas do Núcleo Comum/IES 2; 

 Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas; 

 Disciplinas Específicas do Curso de Pedagogia; 
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As disciplinas do Núcleo Comum são realizadas por meio de estudos dos processos 

educacionais sob a perspectiva das relações entre estado, sociedade e cultura. As disciplinas 

Pedagógicas das Licenciaturas são estudos do conhecimento pedagógico e de docência em um 

cenário político da educação e ambientes virtuais de aprendizagem. No que se refere às 

disciplinas específicas do curso de pedagogia, o processo educacional consubstancia-se na 

formação e na organização histórico, econômica, política, artísticas, culturais e sociais, na 

conexão entre teorias e práticas educacionais. 

A Ementa da disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de 

Matemática está definida conforme o Quadro 2, ou seja, as abordagens a ser estudadas pelo 

formando do curso de Pedagogia são: visão epistemológica do conhecimento matemático; 

estudo da matemática no currículo e na legislação, suas abordagens teórico-metodológicas 

aplicadas à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, numa perspectiva 

interdisciplinar. A disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de 

Matemática consta na Matriz Curricular do curso de Pedagogia da IES 2 como uma disciplina 

a ser estudada no 5º período.  

O Estagio Supervisionado do curso de Pedagogia é realizado no 5º, 6º, 7º e 8º períodos 

com ações voltadas para os anos iniciais do ensino fundamental, vivência da prática 

pedagógica em instituições escolares ou programas de educação infantil. Do Projeto 

Pedagógico do Curso de Pedagogia consta o trabalho desenvolvido pelo Departamento de 

Educação que, além do trabalho pedagógico na graduação, vem se inserindo e fomentando a 

pesquisa e a pós-graduação e assumindo também as atividades de extensão, contribuindo, 

assim, para a identidade da IES 2.  

No que se refere aos conteúdos matemáticos, apenas o Plano de Ensino da IES 1 

destaca esses conteúdos específicos para ensinar matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, como demonstra o Quadro 2, a seguir, em que é apresentada uma síntese dos 

Planos das disciplinas das duas IES.   

 

 



63 

 

 

 

Quadro 2 – Síntese dos Planos das Disciplinas relativas à Matemática no curso de Pedagogia 

das IES 1 e IES 2 

IES 1– Curso: Pedagogia IES 2 – Curso: Pedagogia 

Disciplina: Fundamentos e Metodologia de 

Matemática na Ed. Infantil e Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental I e II 

Disciplina: Fundamentos Teóricos 

e Metodológicos do Ensino de Matemática 

Carga Horária: 72h Carga Horária: 90h 

Ementa: Fundamentos teóricos e metodológicos 

dos conteúdos (conceitos) matemáticos nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Elaboração de 

propostas metodológicas para matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental. A avaliação da 

aprendizagem matemática. 

Ementa: Visão epistemológica do 

conhecimento matemático: estudo da 

matemática no currículo e na legislação, suas 

abordagens teórico-metodológicas aplicadas à 

educação infantil e anos iniciais no ensino 

fundamental, numa perspectiva interdisciplinar 

Objetivo Geral: Discutir a educação matemática e 

seus objetivos permitindo desvendar a gênese e a 

historicidade da ciência matemática e seu processo 

de ensino e aprendizagem na educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental. 

Objetivo Geral: Proporcionar uma visão 

epistemológica do conhecimento matemático; 

bem como conhecer as abordagens teórico-

metodológicas aplicadas à educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental.  

 

Objetivos Específicos: 

1.Discutir a significação dos processos de ensino e 

de aprendizagem da matemática relacionados à 

compreensão dos pressupostos epistemológicos, 

históricos, psicológicos, sociológicos, 

antropológicos, culturais  e pedagógicos; 

2.Analisar propostas oficiais da educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental; 

3.Analisar materiais pedagógicos, jogos, livros 

didáticos utilizados no contexto da educação infantil 

e anos iniciais do ensino fundamental; 

4.Desenvolver a aplicar os conhecimentos teórico-

metodológicos com vistas à compreensão dos 

conceitos e princípios referentes aos números 

naturais e racionais, sistema de numeração decimal, 

operações fundamentais, resolução de problemas, 

conceitos geométricos e métricos; 

5.Estudar o processo de ensino e aprendizagem do 

tratamento das informações nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

Objetivos Específicos: 

1.Possibilitar constante reflexão teórico-

metodológicas, quanto ao conhecimento e 

aplicação dos conteúdos da matemática próprios 

da educação infantil e dos anos iniciais do 

ensino fundamental; 

2. Vivenciar e identificar atitudes matemáticas 

interdisciplinares; 

3. Desenvolver análise das propostas 

curriculares da educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental; 

4. Incentivar a participação em eventos 

relacionados à Matemática na educação infantil 

e anos iniciais do ensino fundamental; 

5. Apresentar o conteúdo em ações didáticas 

diversificadas, de acordo com os níveis de 

complexidade, permitindo a construção do 

sentido e do significado das notações numéricas 

e geométricas; 

6. Desenvolver competências matemáticas; 

7. Utilizar diferentes estratégias Didáticas para 

ensinar conteúdos matemáticos 

Conteúdos: Tópicos. 

 

1.O Ensino de matemática no curso de formação de 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental; 

2.Fundamentos e concepções da matemática: 

tendências atuais no ensino e na aprendizagem; 

3.Princípios teórico-metodológicos do ensino e da  

aprendizagem dos conteúdos matemáticos 

referentes: 

 sistema de numeração decimal (histórico e 

características, outros sistemas); 

 operações fundamentais dos números 

naturais inteiros, racionais sob as forma: fracionária 

Conteúdos: Tópicos 

1. A matemática como fato social; 

2. O ensino da Matemática na Educação 

Infantil; 

3 . Aprender e ensinar Matemática no Ensino 

Fundamental; 

4. Matemática e Literatura Infantil na Educação 

Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 
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e decimal; 

 geometria, sistema de medidas não decimais 

e decimais: problemas aritméticos e geométricos; 

 tratamento da informação. 

4.Diretrizes para a elaboração de projeto e proposta 

metodológica em matemática; 

5.Atividade literária interdisciplinar. 

Metodologia 

A metodologia se norteará pelo questionamento, 

problematização, reflexão e postura investigativa. 

Para isso serão propostos: 

 Aulas expositivas; leituras de artigos, de 

livros; trabalhos individuais e em grupos; discussão, 

seminários. 

 Elaboração e apresentação de materiais 

didáticos e propostas de trabalhos de ensino. 

Metodologia: 

Os conteúdos serão trabalhados em contexto 

com jogos, textos científicos, literatura infantil, 

situações do cotidiano, desafios, entre outros. 

Será privilegiado a problematização das ideias 

matemáticas como meio de construir novos 

conceitos e desenvolver a capacidade de criar 

diferentes maneiras de exercitar o potencial 

criativo e agilizar o raciocínio lógico 

matemático. 

A metodologia se norteará pela análise, 

discussão, exploração, questionamento, 

problematização, reflexão e postura 

investigativa voltada para o cotidiano. 

 aulas expositivas dialogadas 

 Trabalhos individuais e em grupos 

 Seminários 

 Discussão e análise de filmes e vídeos 

 Elaboração e apresentação de materiais 

didáticos e propostas de trabalhos de 

matemática. 

Avaliação: 

Será contínua e constará de: 

 Observação da participação dos alunos nas 

várias atividades propostas; 

 Provas, trabalhos escritos e seminários, que 

serão avaliados quanto ao conteúdo, relação 

teoria/prática, dinâmica de apresentação, 

participação e cumprimento de horário; 

 

Para efeito de registro serão atribuídas notas 

conforme critérios institucionalmente estabelecidos 

pela IES 1 e serão divulgadas no mural da sala de 

aula ou por e-mail da turma. 

Avaliação: 

Os objetivos propostos balizam a avaliação de 

maneira contínua e processual. Neste sentido, 

constará de: 

 Observação da participação dos alunos 

nas diversas atividades propostas; 

 Seminários, nos quais serão avaliados 

conteúdos, relação teoria/prática, dinâmica de 

apresentação, participação e cumprimento do 

horário; 

 Prova escrita; 

 Elaboração, exposição e demonstração 

de materiais didáticos; 

 Elaboração e apresentação de trabalhos 

sob a forma de esquemas, fichamentos, 

resenhas, relatórios e outros; 

Para efeito de registro será atribuída nota 

conforme critérios estabelecidos pela IES 2. 
  Fonte: Adaptado do Plano de Disciplina IES 1 e IES 2 

 

 

 Os planos das disciplinas voltadas para o ensino da matemática das duas Instituições 

pesquisadas não diferem muito em relações aos objetivos geral e específicos, o mesmo pode 

se dizer dos conteúdos. A IES 1 apresenta noções de Sistema de Numeração Decimal, 
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Introdução a Operações Numéricas e Geometria, enquanto que no plano da disciplina 

Fundamentos Teóricos e Metodológico do Ensino de Matemática da IES 2, os conteúdos para 

o ensino da matemática não estão explicitados. 

 

3.5 A PROPOSTA POLÍTICO PEDAGÓGICA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DO  MUNICÍPIO DE GOIÂNIA    

 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia foi criada em 1959, como 

Departamento Municipal de Educação e, a partir de 1961, passou a se denominar Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia (SME), com a finalidade de manter as escolas municipais, 

pois conforme o PPP da SME/GO, “desde a fundação de Goiânia, as escolas do município 

eram mantidas pelo poder estadual” (SME, 2012, p.178), não havia uma separação de poderes 

municipal e estadual. 

A partir da década de 1980, a educação pública passou a ser alvo de “críticas e de 

proposições” por movimentos contrários à administração escolar, tanto no sentido de 

democratização em relação à ampliação de vagas, quanto referente à qualidade da escola 

pública e ao fracasso escolar. Em 1992, foi implantado o Bloco Único de Alfabetização 

(BUA) e, em 1993, foi criado o Projeto de Educação para Adolescente, Jovens e Adultos 

(EAJA). Esses dois projetos fazem parte da construção do atual Projeto Pedagógico da 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Em 1998, o Projeto Pedagógico “Escola para o 

século XXI” da SME/GO afirmava que: 

 

 

[...] em caráter experimental, propunha a implementação gradativa da organização 

do ensino fundamental em três ciclos (I, II e III) e as Classes de Aceleração de 

Aprendizagem. Esse projeto, em 1999, foi ampliado para 50 escolas (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, 2004, p. 148). 
 

 

Segundo Mundim (2002), a implantação do Projeto Escola para o Século XXI, 

conforme previsto para 40 escolas em 1998, ocorreu de fato, em 39 das escolas. De acordo 

com a coordenação do Projeto, uma das escolas previstas para desenvolvê-lo não possuía 

espaço físico adequado, sendo uma das exigências. 

A LDB nº 9.394/96 destaca que a organização em Ciclos no Brasil é legitimada, pois 

conforme propõe em seu artigo 23: 

 

 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, 

na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 

que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996, 

p.17). 
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 Nessa perspectiva, a SME de Goiânia reestruturou o ensino fundamental em ciclos em 

toda a Rede Municipal de Ensino. Essa nova modalidade de organização escolar trouxe uma 

inquietação para os professores que viram nos ciclos uma “ameaça” à autoimagem 

profissional, como situa Arroyo: 

 

 

Toda nova organização do trabalho educativo traz conseqüências sérias em todos os 

níveis, sobretudo em nossa autoimagem profissional. As pesquisas e a reflexão 

teórica voltam-se para as propostas pedagógicas que estão implementando os ciclos. 

A formação de profissionais da educação básica se pergunta pelo tipo de profissional 

que está sendo requerido, ou melhor, que está se formando nessa modalidade de 

organização do trabalho pedagógico (ARROYO, 1999, p.144). 

 
 

Ainda segundo o autor, estas questões vêm sendo debatidas em seminários e 

congressos de professores, principalmente no que se refere à formação de educadores para 

trabalharem com ciclos. Foram criados centros de aperfeiçoamento de profissionais e várias 

administrações mantêm diálogo estreito com as escolas Normais e cursos de pedagogia e 

licenciatura sobre o assunto. 

 Nessa nova modalidade de organização do trabalho pedagógico, a matrícula nas redes 

municipais de educação é realizada por ciclos e tem como referência as idades dos educandos 

por agrupamentos. Assim, a divisão dos ciclos ou etapas ocorre da seguinte forma: 
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Figura 2 – Os Ciclos de Formação 

Fonte: Adaptado da DCEFIA da SME. 

 

 

Desse modo, como mostra a Figura 1, na divisão por etapas ou ciclos, o agrupamento 

começa com a idade de 6 anos e vai até a idade de 8 anos no ciclo I, identificado pelas letras 

A, B e C respectivamente e, nesse agrupamento, a criança começa a estudar no 1º ano e vai 

até o 3º ano. No ciclo II a lógica é a mesma, o agrupamento com 9 anos até 11 anos, 

identificados pelas letras D, E e F o que corresponde aos anos 4º, 5º e 6º anos do ensino 

fundamental. Assim também acontece no ciclo III, a idade do aluno é dos 12 aos 14 anos e os 

agrupamentos são nomeados pelas letras G, H e I. 

Sendo assim, o Ciclo de formação é uma proposta de estruturação da escola que 

implica, por sua própria natureza, a reformulação do conceito de ensinar e aprender. A 

Educação é constituída por níveis em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, com o Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e com a Resolução nº 

4/2010. Os níveis são: Educação Básica e Educação Superior, sendo a educação nos anos 

iniciais responsabilidade dos municípios, e dos anos finais – Ensino Médio – dos Estados.  

A Constituição Federal de 1988 estabelece o direito da educação para todos e o artigo 
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5º da Carta Magna, proclama que: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer 

natureza, e no artigo 205 estabelece que: 

 

 

Art.205- A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o futuro (BRASIL, 1988). 

 

 

Assim, a escola pública municipal deve contribuir para a construção de uma sociedade 

em que os educandos adquiram conhecimento histórico, cultural, econômico e social. Dessa 

forma, para o exercício da cidadania, o Projeto Político-Pedagógico para a Educação 

Fundamental da Infância e da Adolescência da SME de Goiânia destaca que a escola deva 

promover aprendizagens relevantes para que o estudante possa relacionar, conviver e intervir 

no mundo em que vive, sempre respeitando o outro (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, 2008). 

Conforme o PPP da SME, o professor é o profissional da educação que mais se 

aproxima do educando, no entanto, a gestão da escola não funciona com um único 

profissional, esta é composta por um grupo diretivo formado por coordenadores pedagógicos 

e de turnos, secretário geral, todos responsáveis e mediadores de questões Administrativo-

pedagógicas do cotidiano escolar. É essencial que cada gestor conheça o funcionamento do 

PPP. 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência (DCEFIA) da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia – Ciclos de 

Formação e Desenvolvimento Humano – Resolução – CME nº 119, de 25 de junho de 2008 é 

um documento que resultou de um trabalho coletivo de professores da Rede Municipal de 

Educação (RME), de Grupos de Trabalho e Estudo (GTE) e da Comissão de Divisão da 

Educação Fundamental da Infância e Adolescência (DEFIA) e do Centro de Formação de 

profissionais da Educação (CEFPE). 

Nesse contexto, segundo as DCEFIA, em sua elaboração foram consideradas as 

seguintes legislações: 

 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/1996), as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Fundamental (Res. CNE/CEB n. 2/1998), as leis 

referentes à Política Nacional de Educação Ambiental (Lei n.9795/1999) e à 

inserção da História e Cultura Africana e Afro-brasileira (lei n. 10.639/2003) nos 

currículos, e os Planos Nacional e Municipal de Educação da RME (Lei n. 

10.172/2001 e Lei n.8.262/2004, respectivamente).  Os principais documentos da 

RME tomados como referências foram a “Proposta Político-Pedagógica para a 
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Educação Fundamental da Infância e da Adolescência” (Res, CME n. 214/2004), 

aprovada em dezembro de 2004, e as “Diretrizes Curriculares da Rede Municipal do 

Ensino de Goiânia” (Res, CME n. 021/2000), aprovado para o período 2001-2004” 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, 2008, p.17).   
 

  

As Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Ensino/2001-2004 propõem que a escola organize o currículo a partir de sua realidade. De 

acordo com Lima (2002), ao elaborar um currículo é preciso perceber o ser humano em 

desenvolvimento, um indivíduo sócio-cultural. 

Ainda segundo Lima, elaborar um currículo significa listar conteúdos a serem 

transmitidos pelas diversas áreas de conhecimento, em que cada área tem sua especificidade 

com linguagem e saberes próprios e trabalho pedagógico com princípio da 

interdisciplinaridade, constitutivo do trabalho nos Ciclos de Formação. Desse modo, em cada 

ciclo de formação, deve haver a qualidade dos educandos, direcionada pelas necessidades e 

pelos interesses de cada membro do grupo. Nesse sentido, segundo as DCEFIA é explicitado 

que: 

 
Uma proposta curricular interdisciplinar não existe por si só, ela é construída no 

fazer, é instituída por uma prática que mobiliza e estimula comportamentos e 

atitudes nas ações cotidianas... Cabe ao coletivo de professores efetivar a articulação 

entre as áreas, por meio de projetos, temas geradores, eixos temáticos ou áreas afins, 

de acordo com a proposta político-pedagógica de cada unidade educacional 
(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2008, p.44). 

 
Em cada Ciclo de Formação, o estudo acontece por meio de disciplinas ou área, 

fundamental no processo de escolarização. Essas disciplinas são assim distribuídas conforme 

DCEFIA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2008): 

 

 Artes – formação da identidade cultural; 

 Ciências Naturais – relação entre Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente; 

 Educação Física – ampliar a compreensão dos educandos acerca do corpo e de seus 

significados biológicos, culturais e sociais; 

 Geografia– fenômenos da natureza e da sociedade e sua organização e relação 

socioespacial; 

 História – assegurar ao educando a apreensão desconhecimentos que propiciem, ao 

mesmo, pensar historicamente a sociedade em que está inserido; 

 Língua Portuguesa – habilidade de interpretar e produzir sentidos através dos textos, 

contribuírem na reflexão acerca do uso da língua; 
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 Línguas Estrangeiras - contribui para a conscientização dos valores humanos e 

culturais; 

 Matemática - possibilitar ao educando a compreensão da gênese do conhecimento 

matemático, por meio de sua historia, contribui para a constituição de um olhar mais 

crítico sobre os objetos de conhecimento. 

 

Como a disciplina Matemática é o nosso foco de estudo, cabe aqui detalhar apenas 

essa disciplina. A Matemática, conforme as DCEFIA, é uma disciplina estudada nos três 

ciclos.  No ciclo I - agrupamentos A, B, C e, ciclo II - agrupamento D, a matemática é 

ministrada por um professor Pedagogo. Nos demais agrupamentos, E e F do ciclo II e ciclo III 

agrupamentos G, H e I, a disciplina  Matemática é ministrada por um professor licenciado no 

curso de matemática, ou seja, por um professor especialista. 

O ciclo I tem início com a infância, que é compreendida como um período de 

mudanças, de transformações importantes para a interação social da criança. Desta forma:  

 
[...] a criança é reconhecida como um ser ao mesmo tempo individual e social. Ela 

tem a capacidade de questionar,  raciocinar, opinar, imaginar, fazer escolhas, a partir 

das múltiplas relações com o outro e a cultura; de reagir, aceitando, expressando-se, 

diferenciando-se ou igualando-se, num movimento que é permeado por tensões, 

rupturas e mudanças, o qual lhe possibilita definir sua identidade, sua forma de 

pensar, sentir e agir no mundo (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

2008, p. 65). 

 

 

Nessa fase, a criança interage com o outro e com o mundo por meio de imitação ou 

brincadeiras para depois começar a conhecer as primeiras letras e números por meio lúdico. 

Os objetivos da disciplina Matemática no processo de ensino aprendizagem do ciclo I são: 

 
 

 Compreender o significado do número natural a partir de seus diferentes      usos 

no contexto social: contagem, medidas e códigos numéricos. 

 Compreender os significados das operações fundamentais a partir da resolução 

de situações-problema. 

 Reconhecer grandezas mensuráveis como comprimento, massa, capacidade e 

tempo. 

 Conhecer as cédulas e moedas que circulam no Brasil. 

 Perceber as diferenças e semelhanças entre as figuras planas e espaciais, por 

meio de descrições, construções e representações. 

 Comunicar, ler e interpretar informações a partir de tabelas e gráficos. 

 Ter noções de fração (meios, quartos e oitavos) (SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO, 2008, p.71/72). 

 

 

O desenvolvimento desse trabalho com o ensino acontece de forma coletiva entre os 

professores em uma perspectiva interdisciplinar. 



71 

 

 

 

No Ciclo II, o educando está no início da Pré-Adolescência, é uma fase de transição 

entre a infância e a adolescência, aumenta o raciocínio crítico, tem resistência às opiniões dos 

adultos e se associa mais com membros do próprio sexo. Nessa fase, um instrumento bastante 

utilizado em sala de aula como metodologia são os jogos educacionais que oferecem 

possibilidades de aprendizado em grupos. Os objetivos da disciplina Matemática neste ciclo 

são: 

 

 
 Compreender o sistema de numeração decimal, ampliando o significado do 

número natural pelo seu uso em situações sociais e pelo reconhecimento de 

relações de regularidade. 

 Compreender o significado do número racional e de suas representações 

(fracionária e decimal), a partir de seus diferentes usos no contexto social. 

 Buscar soluções para situações-problema, ampliando os significados das 

operações fundamentais. 

 Compreender e estabelecer relações entre as unidades de medidas usuais de 

comprimento, superfície, capacidade, massa e tempo. 

 Estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações planas e 

resolver situações-problema que envolvam figuras geométricas planas. 

 Coletar e organizar dados, analisar informações e construir tabelas e gráficos 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2008, p.80-81). 

 

 

No Ciclo III, o educando está na Adolescência, fase caracterizada pelas intensas 

emoções, opiniões contrárias às dos adultos, questiona a si mesmo, à família e ao grupo com o 

qual convive, principalmente na escola. Em contrapartida, possui domínio da leitura e da 

escrita. Desenvolve com facilidade atividades em sala de aula; nesse sentido, a mediação do 

professor é fundamental, tanto para o desenvolvimento educacional quanto para o 

desenvolvimento da capacidade cognitiva e afetiva. Nesse Ciclo, os objetivos da disciplina 

Matemática são: 

 

 
 Resolver situações-problema envolvendo números naturais, inteiros e racionais, 

compreendendo os significados das operações: adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação e conhecer os números irracionais. 

 Solucionar situações-problema por meio de escritas algébricas, compreendendo 

os procedimentos envolvidos. 

 Utilizar o sistema de coordenadas cartesianas. 

 Solucionar situações-problemas que envolvam a variação de grandezas. 

 Estabelecer relações entre figuras espaciais e suas representações planas e 

resolver situações-problema que envolvam figuras geométricas planas e 

espaciais. 

 Coletar e organizar dados, analisar informações e construir tabelas e gráficos. 

 Utilizar recursos tecnológicos disponíveis para solucionar situações-problema 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2008, p.91-92). 

 

 

Esses objetivos são desenvolvidos por professor especialista, que realiza seu trabalho 
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tendo como orientação o Plano Anual ou Trimestral da SME, elaborado em conformidade 

com as Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da Adolescência. 

Os objetivos dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de Pedagogia das IES 

estudadas não dialogam com a proposta da RME, conforme apresentado no quadro 2. 

Consideram em seus Planos de Ensino objetivos, mas não específicos da disciplina 

matemática. Tanto os objetivos quanto os conteúdos dos cursos de Pedagogia das IES 

pesquisadas deveriam dialogar com o Projeto Político Pedagógico da RME, porém não é o 

que acontece. Para que esse diálogo aconteça, é necessário repensar e reformular a Matriz 

Curricular bem como a formação inicial dos cursos de Pedagogia. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

 Este capítulo apresenta os procedimentos utilizados na pesquisa no que se refere à 

metodologia, suas características e aspectos relevantes. São apresentados também os 

instrumentos de coleta de dados, a descrição dos sujeitos da pesquisa e ainda a técnica 

utilizada para realizar a análise dos dados, tendo como referência o estudo proposto por 

Bardin (2016). 

   

 

4.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa tem a intenção de investigar o papel do curso de pedagogia na 

formação do professor que irá atuar no ensino de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental. É uma pesquisa de abordagem qualitativa (LUDKE; ANDRÉ, 1986), do tipo 

estudo de caso, tendo como campo de investigação os cursos de Pedagogia de duas 

universidades do estado de Goiás, sendo uma Pública e a outra Confessional, identificadas 

aqui por IES 1 e IES 2. 

As características básicas da pesquisa qualitativa, segundo Ludke e André (1986, p.11-

13) são cinco, a saber: 

 
1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e 

o pesquisador como seu principal instrumento. Contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada; 

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material obtido 

nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos; 

3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O 

interesse  do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como 

ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas; 

4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa de capturar a 

“perspectiva dos participantes”, isto é, a maneira como os informantes encaram 

as questões que estão sendo focalizadas;  

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os pesquisadores não 

se preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes 

do início dos estudos. 

  

Sendo assim, em uma pesquisa qualitativa, os dados são obtidos por meio do contato 

direto do pesquisador com o objeto ou com o sujeito estudado. Esses dados são descritivos, ou 

seja, o pesquisador descreve com detalhes a situação pesquisada e há certa preocupação em 

reproduzir a perspectiva dos participantes (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Nesse sentido, percebe-
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se que essas características citadas são consideradas aspectos relevantes que configuram a 

presente pesquisa como pesquisa de abordagem qualitativa. 

Existem vários métodos para se realizar uma pesquisa qualitativa e, dentre as várias 

formas, a presente pesquisa se caracteriza como estudo de caso, definido como “uma 

investigação empírica que investiga o fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2005, p. 32).  O objetivo do estudo de caso é a descrição com 

exatidão dos fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987), ou seja, um 

estudo descritivo mais aprofundado com resultados que possibilitam formular hipóteses para 

início de outras pesquisas. 

Assim, esta pesquisa tem como campo de investigação os alunos do 5º e 6º períodos e 

professores do curso de pedagogia de duas universidades (IES 1 e IES 2), e também a análise 

de documentos. Os documentos analisados foram: os Projetos Políticos Pedagógicos, os 

Planos de Ensino das disciplinas que envolvem matemática, a Proposta Político Pedagógica 

da disciplina matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental da SME/GO e as 

Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da Adolescência. 

Para realização da pesquisa, elaborou-se primeiramente um projeto, o qual foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) tanto da IES 1 quanto da IES 2, e que foi 

aprovado pelas duas Instituições de Ensino Superior. 

 

 

4.2 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS E SUJEITOS DA PESQUISA  

  

 

A coleta de dados foi realizada utilizando-se de questionários para os alunos 

formandos, de entrevista semiestruturada com os professores e de análise de documentos da 

IES 1, IES 2 e SME/Goiânia. 

 

 

4.2.1 Questionário 

 

 

O questionário, de acordo com Gil (1999, p.128), consiste na “técnica de investigação 

composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.” O questionário é vantajoso na coleta de dados 

principalmente por atingir grande número de pessoas, garantir o anonimato das respostas e 
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apresentar baixo custo para sua aplicação. Nesse sentido, segundo Fiorentini e Lorenzato 

(2012, p.117) outra vantagem do uso desse instrumento “[...] é que o questionário pode ser 

aplicado a um grande número de sujeitos sem que haja necessidade de contato direto do 

pesquisador com o sujeito pesquisado”. Sendo assim, o questionário pode ser entregue via 

correio, e-mail ou mala direta, a desvantagem é que nem sempre é respondido.  

Dessa forma, foi aplicado um questionário com 20 questões abertas e fechadas para os 

estudantes do 5º e 6º períodos do curso de Pedagogia da IES 1 e da IES 2, sendo preservada a 

identidade do (a) estudante, obedecendo ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do 

Comitê de Ética em Pesquisa/CEP. A aplicação do questionário na IES 1 ocorreu em dois 

momentos: 23 de junho de 2017 e 30 de agosto de 2017;  e na IES 2 o questionário foi 

aplicado em um único momento: 15 de setembro de 2017.  

Na IES 1, responderam ao questionário 46 estudantes do curso de Pedagogia, sendo 35 

do curso do período diurno, 5 do período noturno e 6 que frequentam tanto o curso do período 

diurno como o noturno. Na IES 2, responderam ao questionário 40 estudantes, sendo 37 do  

noturno e 3 alunos que frequentam os dois turnos, ou seja, diurno e noturno. Percebe-se que 

na IES 1  a maioria dos estudantes são do turno matutino e na IES 2 quase que a totalidade 

dos estudantes é do turno noturno.   

O questionário foi respondido de próprio punho por cada estudante e, à medida que era 

concluído o preenchimento, era devolvido à própria pesquisadora que aguardava na sala de 

aula com a permissão do professor (a). Em uma das instituições, o professor, após orientar os 

estudantes sobre a importância de responder ao questionário, e a sobre contribuição para a 

realização da pesquisa, deixou a turma sob a responsabilidade da pesquisadora e esclareceu 

que poderia liberá-los após devolverem o questionário respondido. O questionário era 

composto por perguntas que abordavam aspectos tais como: sexo, idade, estado civil, turno do 

curso, dados sobre atividades acadêmico-científicas, realização de estágios, contribuição da 

disciplina que envolve matemática, contribuição da Pedagogia para a docência (Apêndice E). 

A intenção era conhecer um pouco sobre esse estudante e o papel do curso de Pedagogia para 

a sua formação e, ainda, conhecer a visão do formando do curso de Pedagogia sobre a sua 

formação em Matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. Todos os estudantes 

que responderam ao questionário haviam cursado disciplinas que envolvem conteúdos 

matemáticos.  

Para sistematizar as respostas de cada questão do questionário, utilizou-se do Software 

Office Excel na construção de gráficos, que foram analisados e organizados. Esse 
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procedimento contribuiu para o levantamento de algumas categorias: Caracterizando os 

professores participantes da pesquisa quanto à formação; Caracterizando os alunos 

participantes da pesquisa; Opção pelo curso de Pedagogia; Nível de exigência do curso de 

Pedagogia; Atuação do professor formador; Contribuição do Ensino Supervisionado para o 

ensino da matemática; Capacidade para ensinar matemática; Disciplina que mais contribuiu; 

Contribuição do curso de Pedagogia para ensinar matemática; Expectativa em relação ao 

curso de Pedagogia. 

 

 

4.2.2 Entrevista semiestruturada 
 

 

A entrevista é uma técnica que permite obter dados que por meio da observação direta 

seria difícil perceber, como sentimentos, pensamentos e intenções. É importante devido a sua 

flexibilização; assim, obtêm-se  melhores resultados (LUDKE; ANDRÉ, 1986). O propósito 

da entrevista é fazer com que o entrevistador se coloque dentro da perspectiva do entrevistado 

(LAVILLE; DIONE, 1999).  

O tipo de entrevista utilizado nesta pesquisa foi a semiestruturada (Apêndices A, B, C, 

D), pois permite ao entrevistado contribuir no processo de investigação com espontaneidade, 

sem perder a objetividade. A entrevista não deve ultrapassar trinta minutos para não se tornar 

repetitiva e se empobrecer. Desse modo, a entrevista semiestruturada foi realizada com os 

professores formadores que atuam na área de matemática e gravada em áudio. Foram 

entrevistados dois professores de cada instituição, que serão identificados aqui por PF1-IES 1, 

PF2-IES 1, PP1-IES 2, PP2-IES 2. 

As categorias que surgiram a partir das entrevistas, caracterizando os professores 

participantes da pesquisa, foram: quem são esses professores, sua formação, os conteúdos de 

matemática abordados por esses professores no curso de pedagogia, a metodologia de ensino 

utilizada para ensinar matemática e a forma de avaliação da aprendizagem dos alunos do 

curso de Pedagogia nas disciplinas que envolvem matemática. Contribuíram para uma análise 

sobre a visão dos professores entrevistados em relação às disciplinas que envolvem 

matemática no curso de Pedagogia. Essas categorias surgiram após ouvir e transcrever o áudio 

das entrevistas realizadas com os professores. 

Diferentemente da aplicação do questionário, a entrevista demandou muitas idas e 

vindas às Instituições de Ensino Superior. Os professores a serem entrevistados tinham muitos 

compromissos, uma agenda sem horário que pudessem atender a pesquisadora, sobretudo no 

primeiro semestre de 2017. A identidade dos entrevistados foi preservada obedecendo ao 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

 

4.2.3 Análise documental 

 

    

A análise documental, segundo Ludke e André (1986), serve para complementar a 

informação que foi obtida por outras técnicas de coleta, por constituir fonte rica e estável de 

dados. Assim, a análise documental fornece ao investigador uma grande quantidade de 

informações do que se investiga (TRIVIÑOS, 1987), possibilitando maior exatidão dos fatos. 

Para Gil (2006), a pesquisa documental se assemelha à pesquisa bibliográfica por utilizar 

especialmente de material impresso fundamentalmente para fins de leitura.  

Para a análise documental, foram consultados os seguintes documentos: o Projeto 

Pedagógico dos cursos de Licenciatura em Pedagogia das duas Instituições, o Plano de Ensino 

dos Professores das duas instituições, a Proposta Político Pedagógica da Secretaria de 

Educação Municipal de Goiânia e as Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da 

Infância e da Adolescência da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia.  

    

  

4.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Há diferentes técnicas de organização e análise dos dados na pesquisa qualitativa, 

sendo a Análise de Conteúdo uma destas possibilidades, que se constitui de varias técnicas, 

nas quais se busca descrever o conteúdo. Para Bardin (2016, p. 31), a Análise de Conteúdo é 

não só um instrumento, mas um “leque de apetrechos; ou, com maior rigor, um único 

instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de 

aplicação muito vasto: as comunicações”.  

Para responder ao problema e aos objetivos que a presente pesquisa se propõe, os 

dados coletados foram analisados conforme a análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), 

sendo este um conjunto de instrumentos metodológicos que se aperfeiçoa constantemente e 

que se aplica a discursos diversificados, como no caso da pesquisa. É uma técnica de análise 

das comunicações, que irá analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado no 

questionário. Segundo a autora, a função primordial da análise do conteúdo é o desvendar 

crítico. 

Assim, conforme procedimento de análise, tanto as entrevistas como os questionários 

foram desmembrados em categorias, permitindo a classificação dos componentes do 
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significado da mensagem em espécie de gavetas. Desta forma, a análise de conteúdo não 

deixa de ser uma análise de significados, ao contrário, ocupa-se de uma descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e sua respectiva 

interpretação. 

Para a autora, a análise de conteúdo abarca as iniciativas de explicitação, 

sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, com o intuito de realizar deduções 

lógicas e justificadas a respeito da origem das mensagens. Portanto, a análise de conteúdo é 

mais adequada no caso dessa  pesquisa porque a entrevista utilizada é semiestruturada, o que 

dá liberdade ao entrevistado de expor tudo que diz respeito às perguntas, ou seja, é uma fala 

mais espontânea e o mesmo acontece com o questionário. A análise de conteúdo é uma 

técnica de análise das comunicações, que irá analisar o que foi dito nas entrevistas, nos 

questionários ou observado pela pesquisadora.  
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CAPÍTULO V 

 

A REALIDADE E AS POSSIBILIDADES 
 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os dados coletados ao longo da pesquisa. 

Os resultados dos dados coletados são demonstrados por gráficos e tabelas que revelam as 

respostas das entrevistas com os professores e dos questionários aplicados aos estudantes do 

curso de Pedagogia, o que permite estabelecer relações, comparações e realizar uma reflexão 

sobre as respostas. A análise dos conteúdos foi realizada com o objetivo de compreender 

como se dá a formação de professores de matemática para os anos iniciais do ensino 

fundamenta nas IES pesquisadas.  

 

 

5.1 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA ENSINAR MATEMÁTICA NOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL   

 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados permitiram realizar um estudo e a 

análise de modo a chegar a resultados com clareza e possibilitar, assim, a partir da 

investigação, conhecer a Formação do Pedagogo para ensinar Matemática nos Anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Desse modo, segundo Ludke e André (1986, p.45): “Analisar os 

dados qualitativos significa „trabalhar‟ todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os 

relatos de observação, as transcrições de entrevista, as análises de documentos e as demais 

informações disponíveis”. Dessa forma, a organização dos dados ou materiais permitiu 

realizar o primeiro momento da pesquisa. Após essa organização, realizou-se um exame das 

respostas obtidas nas entrevistas e nos questionários, conforme Bardin (2016). 

Para realizar o exame dos dados obtidos pelo questionário semiestruturado, que foi 

aplicado aos alunos do 5º e 6º períodos do curso de Pedagogia, e pelas entrevistas realizadas 

com os professores que ministram disciplinas matemáticas para esses estudantes em duas 

(IES), gravadas em áudio, adotou-se como base estabelecer relações e comparações entre as 

respostas e as falas para compreender o papel do curso de Pedagogia na formação de 

professores de matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A partir da leitura dos dados obtidos e da análise dos áudios das entrevistas bem como 

da análise dos PPP do curso de Pedagogia das duas (IES) e das DCEFIA da SME de Goiânia, 

dos Planos de Ensino dos Professores das duas Instituições e da Proposta Político Pedagógica 

da Secretaria de Educação Municipal de Goiânia, algumas categorias de análise emergiram 
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desses dados e, tendo como referência essas categorias, buscamos analisar as respostas que 

surgiram tanto das entrevistas quanto dos questionários.  

Os dados obtidos por meio do questionário e das entrevistas, após realizar a leitura, 

foram filtrados utilizando ferramentas do Excel. A partir desse procedimento, algumas 

categorias emergiram e foram utilizadas na análise da percepção dos alunos do curso de 

Pedagogia sobre sua formação em matemática. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2012, p.94), 

elencar categorias de análise “pode ajudar a destacar aspectos relevantes da pesquisa, 

contribuindo para responder à questão da investigação”. Qual é o papel do curso de Pedagogia 

na formação de professores de matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Nesse sentido, fez-se uma análise dos achados da leitura e as categorias que emergiram 

contribuíram para a compreensão da percepção dos alunos do curso de Pedagogia sobre sua 

formação em matemática. Primeiramente, identificou-se o perfil dos alunos participantes da 

pesquisa, sua opção pelo curso de Pedagogia, o nível de exigência do curso de Pedagogia e a 

atuação do professor formador, a contribuição do estágio supervisionado e a contribuição do 

curso de Pedagogia para ensinar matemática e, ainda, a contribuição das disciplinas relativas à 

matemática para a atuação do pedagogo nos anos iniciais do ensino fundamental.   

 

 

5.2 A VISÃO DOS PROFESSORES SOBRE A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA 

ENSINAR MATEMÁTICA 

 

 

            Para compreender a visão dos professores das disciplinas que envolvem matemática na 

formação do pedagogo, realizamos uma entrevista semiestruturada com os professores dos 

cursos de pedagogia de duas Instituições de Ensino Superior de Goiás buscando 

primeiramente conhecer esses professores. 

  

 

5.2.1 Caracterizando os professores participantes da pesquisa quanto à formação 

 

 
 Nesta pesquisa, foram entrevistados quatro professores, sendo dois de cada instituição. 

Foram preservados os nomes em conformidade com o TCLE aprovado pelo CEP/IES 1 e IES 

2 

As categorias analisadas nesse tópico foram: os conteúdos de matemática abordados 

por professores que ministram disciplinas que envolvem matemática no curso de pedagogia; a 

metodologia de ensino utilizada para ensinar matemática; e a forma de avaliação da 



81 

 

 

 

aprendizagem dos alunos do curso de Pedagogia nas disciplinas que envolvem matemática. 

Na entrevista, quando os professores foram questionados sobre a busca de recursos 

para se capacitar, quais seriam esses recursos e de quais momentos eles dispõem para realizar 

essa formação, ficou claro que, no geral, todos procuram se qualificar, como demonstram as 

falas a seguir.   

 

  PF2 

Sim, minha vida, estou falando de mim agora [...] é capacitação. Então eu tenho buscado esse tempo todo me 

qualificar, fiz graduação, [...], especialização, [...], mestrado, [...], doutorado, já terminei o quarto pós 

doutorado. Eu vou fazer sempre que possível, curso, dinâmicas, participo de roda de conversas; minhas 

pesquisas são dentro das escolas com os professores, seja professores de matemática, seja de outras áreas que 

insira a matemática. Então eu acho que a capacitação e a qualificação é algo que faz parte não só minha mas 

de uma forma geral do professor  da Universidade l, todos os professores que aqui atuam buscam a 

capacitação constante e essa qualidade pro ensino.  (Entrevista realizada em 27/10/2017) 

   

 

De acordo com o depoimento de PF-2, a capacitação é primordial em sua vida 

profissional e, nesse sentido, ao realizar a busca por recursos para se capacitar, o professor 

procura uma formação continuada que se alinha ao que Mizukami e Reali (1996.p.149) 

pontuam ao afirmar que: “As buscas que tem sido feitas de renovação da formação continuada 

partem desses três eixos: considerar a escola como lócus fundamental da formação 

continuada, valorizar o saber docente e reconhecer o ciclo de vida profissional dos 

professores”. Percebe-se, no depoimento de PF-2, que ela busca se qualificar sempre e suas 

pesquisas ocorrem principalmente dentro das escolas e com os professores, ou seja, a escola é 

seu local e os professores contribuem com o saber docente.   

 

  PP1 

Então, eu estou no doutorado em Educação, e meu professor trabalha com Educação Infantil há muitos anos, 

então a gente tem feito trabalhos em parceria pra desenvolver uma coisa que eu não tinha, porque eu sempre 

trabalhei com a formação de professores na licenciatura em matemática. E estou há menos de um ano 

trabalhando com pedagogia, então pra mim ainda é um desafio, como eu vou atuar  no curso, aqui na IES 2.. 

Já estou me adaptando [...], já tenho, como nas respostas anteriores, a minha concepção do que o curso está 

oferecendo para esses alunos, acho que está falho, e eu estou tentando de todas as formas, fazendo minhas 

pesquisas, buscando sempre outras fontes, outros materiais, sempre levando o concreto pra elas, [...] que 

consigam perceber que aquilo que está na teoria eu possa ver na forma mais concreta e tenho lido muito. 

Como isso é novo pra mim, [...] acho que com o doutorado [...] tenho uma expectativa que [...] vou ter uma 

possibilidade maior de trabalhar com o curso. (Entrevista realizada em 27/10/2018) 

 

PP1 possui graduação em matemática e quando respondeu sobre se busca recursos 

para se capacitar, demonstrou não estar muito de acordo com o que o curso de Pedagogia vem 

oferecendo aos alunos em relação ao ensino de matemática. Acredita que o doutorado possa 

lhe trazer novas possibilidades para trabalhar com o curso de Pedagogia. Nessa perspectiva, 
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Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 35) afirma que a Educação Matemática vem se destacando no 

campo de pesquisas científicas e no campo profissional, responsável por contribuições com 

objetivo de melhoria na qualidade do ensino de matemática. Essas pesquisas vêm acontecendo 

em nível nacional e internacional.  

Desse modo, apesar de as pesquisas terem como um dos objetivos a melhoria na 

qualidade de ensino, PP1 mostra certa inquietação nos depoimentos em relação ao ensino de 

matemática no curso de Pedagogia.  

 

PF1 

 O trabalho de professor é continuado; a gente está sempre buscando atualização, a discussão. Uma coisa que 

eu acho importante é não perder o contato com a realidade da escola, sempre saber como que essa matemática 

está sendo desenvolvida nas escolas públicas, nas escolas particulares, e trazer essas questões para serem 

discutidas, mas, não uma discussão sem fundamento, mas [...] buscar o que se propõe em termos de 

tendências de ensino, as dificuldades e desafios da vida contemporânea nesse mundo da tecnologia, ao qual a 

matemática está intrinsecamente relacionada. Então é um estudo permanente, buscando sempre resposta para 

os desafios que são apresentados, e não perder de vista esse contato da realidade da escola. (Entrevista 

realizada em 13/09/2017) 

 

Quando foi questionado a PF1 se busca recursos para se capacitar, quais recursos e em 

que momento, foi possível saber que ela é pedagoga e tem também formação em Direito. 

Demonstrou ter “gosto” pela matemática e principalmente pela Educação, disse que sempre 

atuou como professora de matemática em todas as fases, mesmo antes de trabalhar na 

Universidade; ela informou que atuou, inclusive, no ensino médio e que nessa fase nem 

possuía habilitação para atuar.  

Verificou-se no depoimento de PF1 que, para ela, a formação do professor é contínua, 

no sentido de trazer sempre para a sala de aula discussões com fundamentos, capacitar-se para 

os desafios e dificuldades que surgem com as mudanças no ensino, sem perder de vista a 

realidade da escola.  

 

Trata-se, portanto de uma perspectiva em que enfatiza a presença nos espaços 

considerados tradicionalmente como lócus de produção do conhecimento, onde 

circulam as informações mais recentes, as novas tendências e buscas nas diferentes 

áreas do conhecimento (MIZUKAMI; REALI, 1996, p. 141). 

 

 Nesse sentido, na formação de professores nas diferentes áreas do conhecimento há 

uma necessidade de se buscar também o conhecimento matemático e sua aprendizagem.   

 

PP2 

 Busco, pesquiso na internet, nos livros que são lançados, em eventos que discute. (Entrevista realizada em 

12/2017) 
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Nessa pergunta, PP2 se limitou a responder apenas sobre os recursos didáticos 

utilizados em sala de aula.  

As novas formas de ensinar matemática motivam o aluno e desmitificam as crenças 

em relação, por exemplo, às novas tecnologias que, segundo Fiorentini e Lorenzato (2012, 

p.46) são classificadas como uma “panaceia” por alguns responsáveis pelas políticas 

educacionais. Diferentemente de ser uma “panaceia”, essa nova forma de ensinar com o uso 

tecnológico é característica também de uma nova sociedade que, segundo Mizukami (2013, p. 

213), é denominada de “sociedade do conhecimento”, na qual o acesso às informações é 

rápido e diverso. 

Desse modo, o uso de tecnologias como o celular, que é um aparelho acessível a 

maioria dos alunos em sala de aula e vem sendo usado como ferramenta de pesquisa cada vez 

mais. Nessa perspectiva, faz-se necessário uma avaliação curricular no ensino de matemática 

e essa necessidade é percebida pelas respostas dadas pelos alunos aos questionários, o que 

representaria uma mudança na matriz curricular do curso de Pedagogia. 

 

     

5.2.2 Conteúdos de matemática abordados pelos professores no curso de pedagogia   

  
 

Percebe-se, pela análise dos planos de Ensino dos Professores (Quadro 2, p. 63-64), que 

o nome das disciplinas que envolvem matemática no curso de Pedagogia das Instituições 

pesquisadas é semelhante. Tais disciplinas diferem apenas em relação à carga horária, pois em 

uma instituição a disciplina é cursada em um semestre e na outra são dois semestres.  

Os conteúdos são distribuídos por tópicos e apresentam um ensino de matemática mais 

como Fundamentos, Concepções e Fatos Sociais. Nesta perspectiva, o desenvolvimento do 

estudo da disciplina tem característica de um estudo mais conceitual. No que se refere às 

concepções, segundo Mizukami (2013, p. 222), elas os conhecimentos prévios dos alunos e 

suas experiências que devem ser valorizadas pelos professores, principalmente os iniciantes, e 

a partir desses conhecimentos “construir pontes” para novos conhecimentos a serem ensinados 

e aprendidos. 

Os conteúdos que envolvem os tópicos Fatos Sociais são conteúdos que surgem na 

educação que, ainda segundo Mizukami (2013, p.213), constitui “uma ferramenta de 

preparação do cidadão para viver e atuar nesse mundo”, ou seja, são formas de preparar o 

cidadão para o cotidiano. Quando um aluno (a) responde uma questão do questionário sobre 

conteúdos para ensinar matemática nos anos iniciais do ensino fundamental e afirma “não sei 

nada de matemática”, a conclusão que se chega é que dando essa resposta, a pessoa queria uma 



84 

 

 

 

forma mais rápida de responder logo, sem fornecer muitos detalhes. A resposta dada é uma 

afirmação não positiva; alguma coisa de matemática ela sabe, pode não saber para ensinar em 

sala de aula.  

Na entrevista, foi questionado a cada professor (a) sobre o que se ensina no curso de 

Pedagogia, em relação aos conteúdos específicos da matemática para as séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 

PF2 

Sim, sim. A gente trabalha, quando a gente fala de conteúdo, a gente trabalha não só os conteúdos 

conceituais, mas também os atitudinais, procedimentais, conteúdos factuais como a história da matemática, e 

tantos outros elementos, literatura e educação em matemática, então a gente trabalha não só os conteúdos 

como também estratégias para se ensinar determinados conteúdos, as coisas não são fragmentadas, é tudo 

dentro de um contexto. O curso de pedagogia é um curso de muita carga de leitura, muita pesquisa e 

respondendo sua pergunta, sim, se trabalha os conteúdos e a gente tem o cuidado de não focar os 

conteúdos nos números e operações, a gente trabalha também grandezas e medidas, trabalhamos a questão 

do tratamento da informação, trabalhamos a questão das formas, ou seja, a gente trabalha aqueles blocos de 

conteúdos, mas não só o conteúdo conceitual em si, mas a gente trabalha conteúdo conceitual, a metodologia 

de como trabalhar aquele conteúdo. A gente trabalha também a questão da diversidade, se é pra EJA a 

estratégia é diferente, para um  aluno de EJA é muito diferente para uma criança; a questão do uso do livro 

didático, tentando fazer com que os alunos construam seu próprio material, a autonomia na  construção do seu 

material, tudo didático seja valorizado, porém, não como instrumento único e nem como instrumento muito 

de repente de maior relevância, a gente trabalha com projetos, trabalha com sequência didática, trabalha com 

temas  geradores, então assim, ensina conteúdos, mas não isolados. (Entrevista realizada em 27/10/2017) 

 

 

PF2 responde que ensina conteúdos específicos de matemática para os anos iniciais do 

ensino fundamental, mas, no meio de sua resposta, diz que [...] “tem o cuidado de não focar os 

conteúdos nos números e operações [...]”, ou seja, os conteúdos são metodológicos, formas de 

trabalhar os conteúdos.  Sendo assim, esses futuros formadores poderão ter dificuldades de 

ensinar conteúdos matemáticos para os anos iniciais. A teoria e a prática são essenciais para o 

entendimento da matemática. Desse modo, segundo Cavalcante (2013, p. 27): 

 

 

A compreensão do sistema de numeração decimal e de suas propriedades, as 

operações de adição, de subtração e da multiplicação, bem como da estimativa como 

estratégia para a solução de problemas, pode ser mobilizada para solucionar 

problemas que envolvem a divisão. Essas estratégias podem levar o aluno à 

construção do conceito de divisão (CAVALCANTE. 2013, p. 27). 

 

                                     

Nesse sentido, as conexões que o aluno estabelece entre os conteúdos matemáticos 

facilitam a compreensão dos conceitos e contribuem para a constituição de um olhar mais 

crítico sobre os objetos de conhecimento. Quando foi perguntado se esses conteúdos são 

suficientes para a formação dos futuros professores para o ensino da matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental PF2 respondeu: 
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PF2 

Eu acho que assim, nós trabalhamos muito com a ideia de formação continuada, eu vejo que não só na 

matemática, mas na geografia e na história, há muita discussão assim: será o pedagogo a pessoa mais 

competente para trabalhar? Por que, por exemplo: no curso de matemática se forma o matemático que trabalha 

a matemática melhor dos conteúdos e tudo, mas o curso de pedagogia trabalha muito, mais  essa questão da 

faixa etária, as especificidades, o desenvolvimento, ou seja, é um curso concentrado nesse [...] e outro, é um 

curso altamente pedagógico, todos os professores com formação [...]. Eu acredito sim, que o pedagogo tem a 

competência iniciada, agora, é lógico, o pedagogo, ele vai atuar em conformidade com a etapa ou série, ou 

período, então se ele vai trabalhar [...] numa escola com educação infantil, a matemática que ele vai levar, não é 

uma matemática conteudísta, mas é uma matemática voltada para as atividades, a percepção, a questão do 

espaço, a questão das lateralidades, outras competências. Se ele for trabalhar com anos iniciais no ensino 

fundamental nas séries mais finais, o conteúdo tem que ser trabalhado de forma mais explícita, assim, trabalhar 

as questões das operações, trabalhar os cálculos, trabalhar a composição geométrica, trabalhar o tratamento das 

informações, trabalhar as questões das transformações e espaciais [...]. E eu acredito muito na formação 

continuada, tanto é que nosso programa tem a graduação, tem curso de especialização, tem curso de mestrado 

tem curso de doutorado e dizer que é suficiente, depende, varia de aluno para aluno, porque também o aluno 

tem as suas escolhas, alguns alunos se especializam em língua portuguesa outros alunos vão para matemática e 

aprofundam nesses conteúdos da matemática. Um exemplo disso é a própria professora PF3, que tem uma 

competência maravilhosa nessa área de matemática. (Entrevista realizada em 27/10/2017) 

 
 

Nessa pergunta, PF2 respondeu que dependendo da etapa (ciclo) ou ano em que o 

professor (a) pedagogo for trabalhar, vai precisar, sim, dos conteúdos mais explícitos e que 

para isso o pedagogo precisará se especializar. Alguns alunos responderam no questionário 

que será necessário outro curso mais aprofundado na matemática. Conforme destaca Tardif 

(2002, p. 38), em sua prática docente, o professor tem como apoio os saberes disciplinares, 

por exemplo, matemática, que são saberes transmitidos nos cursos universitários e na escola 

de formação, esses saberes vêm também dos currículos, dos livros didáticos e também são 

provenientes de sua cultura pessoal.  

Na entrevista com PF1 sobre se ensina, no curso de Pedagogia, conteúdos específicos 

da matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental, ela afirmou que: 

PF1 

Sim, nós trabalhamos tanto do ponto de vista da Educação infantil, então a matemática, a presença da 

matemática na educação infantil, que antecede a alfabetização; discutimos o que significa falar de matemática 

na educação infantil, e trabalhamos com o que nós chamamos, não exatamente de conceitos matemáticos mas 

de noções que são essenciais para o desenvolvimento de conceitos que serão posteriormente em fases seguintes 

elaboradas. Trabalhamos com a educação dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e não há como falar em 

como ensinar, em metodologia do ensino, sem se falar do objeto de ensino. Então, trabalhamos com o conteúdo 

da alfabetização, e os cinco anos trabalhamos exatamente as referências de conteúdo, o grupo dos quatros 

blocos de conteúdos, tentando enfatizar sempre, pensando os princípios teóricos metodológicos, mas sempre 

associado a esses princípios que são básicos. Também com relação aos anos iniciais, quero acrescentar nossa 

preocupação também com a educação de jovens e adultos. Quando falamos de anos iniciais, pensamos na 

formação do professor que vai atuar com crianças tanto quanto o EJA, e também, então na nossa discussão a 

educação de jovens e adultos está sempre presente aqui. (Entrevista realizada em 13/09/2017) 
 

 

Assim como respondeu PF2, PF1 reafirmou que os conteúdos e princípios teóricos 

metodológicos básicos de como ensinar matemática não são trabalhados de forma conteudista. 

Percebe-se uma preocupação de PF1 com a Educação Infantil em trabalhar noções de 
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matemática. Quando PF1 diz que “[...] “não há como falar em como ensinar, em metodologia 

do ensino, sem falar do objeto de ensino [...]” ela nos remete a Curi (2005, p.2) que ressalta: 
 

 

Considero que os conhecimentos do professor sobre os objetos de ensino devem 

incluir os conceitos das áreas de ensino definidos para a escolaridade na qual ele irá 

atuar, mas devem ir além, tanto no que se refere à profundidade desses conceitos 

como à sua historicidade, sua articulação com os outros conhecimentos e o 

tratamento didático, ampliando assim seu conhecimento da área  (CURI, 2005, p. 2). 

 

O objeto de estudo da matemática são os conteúdos aplicados pelos professores no 

processo de ensino que são articulados com outros conhecimentos.  

 

A Matemática que faz parte hoje do currículo escolar, é o resultado de uma produção 

humana que levou milhares de anos para ser sistematizada, por isso, faz-se 

necessário levar em consideração alguns aspectos importantes quando pretende 

estabelecer um rol de conteúdos e sugestões metodológicas para a abordagem dos 

mesmos (PROJETO EDUCATIVO, 2000, p.113). 

 

 O processo de ensino é desenvolvido pelo professor seguindo uma seqüência 

metodológica. Entretanto, esse processo, sobretudo, em termos de conteúdos de matemática 

para os anos iniciais do ensino fundamental, nem sempre é desenvolvido na formação inicial 

dos professores no curso de Pedagogia.  

Quando questionado se esses conteúdos são suficientes para a formação dos futuros 

professores para o ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, o 

depoimento de PF1 foi o seguinte: 

 

PF1 

São básicos, o "suficiente" vai depender da realidade. Ser professor é estar permanentemente em formação, 

estudando. Então, eu penso que a gente trabalha princípios que mostrem, inclusive, para nossos alunos que é 

preciso sempre buscar, contextualizar, atualizar. Então, a gente pensa que dentro da disponibilidade de tempo, 

dentro da carga horária prevista nas diferentes disciplinas, trabalhamos com o básico, mas, sem dúvida 

nenhuma, gostaríamos trabalhar muito mais, porque são muitos anos e um conteúdo muito extenso para se 

trabalhar em pouco tempo. (Entrevista realizada em 13/09/2017) 

 

Os depoimentos dos professores da IES 2 sobre se ensina, no curso de Pedagogia, 

conteúdos específicos da matemática para as séries iniciais do ensino fundamental, são os 

seguintes: 

PP1 

Sim, específico. Inclusive começamos a trabalhar a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, porque a gente 

pega todos os conteúdos que eles vão trabalhar nos anos iniciais e a gente faz um trabalho com todos eles. Não 

tem como aprofundar como deveria acontecer, mas a gente tenta o máximo possível passar por todos eles, e aí, 

eu dentro de uma autonomia, como professora deles, dentro do curso, eu tento pegar aquilo que é mais 

importante do tópico, por exemplo, quando eu entro em operações, a gente está trabalhando as 4 operações 

agora. Então, das 4 operações, o que é realmente necessário, [...], o que eles tem dificuldades, e eu percebo, por 

exemplo a dificuldade de lidar com o algoritmo, como trabalhar  a divisão, ou seja a gente trabalha as questões 

para o Ensino Fundamental. (Entrevista realizada em  27/10/17) 
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Como já mencionado, os conteúdos nem sempre são desenvolvidos na formação de 

professores dos anos iniciais nos cursos de Pedagogia. PP1 relata que ensina noções básicas 

de matemática, mas percebe que os alunos sentem dificuldades em lidar com os números. 

Quando questionado sobre se esses conteúdos são suficientes para a formação dos 

futuros professores para o ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, 

obteve-se a seguinte resposta: 

 

PP1 

[...], não são suficientes. Eu não acho que é o suficiente. Eu penso que para uma formação dentro do problema 

que nós temos isso é histórico, vem de uma educação defasada, uma educação ruim que nós tivemos, não só 

quem está no curso de pedagogia, mas os meus alunos aqui da matemática, os alunos da engenharia, os alunos 

da física. Eles vêm para a universidade com muitas falhas, e a Universidade ainda não se deu conta, ou não 

quer dar conta, desse problema. E para mim essa questão no curso de Pedagogia é maior ainda o problema, 

porque a falha é muito grande e elas vão trabalhar com a matemática básica que é tão fundamental para a 

formação matemática do aluno depois nos anos posteriores, então essa matemática nos anos iniciais para alguns 

pode não ser importante, [...]. É a formação matemática do aluno, conceito de número, as propriedades básicas 

para poder chegar no ensino fundamental e não ter as dificuldades que geralmente nós temos, é no ensino 

fundamental dos anos iniciais que se trabalha isso. [...], qual a realidade que nós temos? Professoras que não 

sabem nem a matemática pra si, professoras que não sabem lidar com coisas do cotidiano delas. [...], para você 

ser uma professora, dos anos iniciais que não tem domínio básico da sua própria matemática, do seu cotidiano, 

é impossível você ter um trabalho bem feito nessas séries. Aí você vai deixando, vai passando, vai ensinando 

errado, e o aluno chega ao ensino fundamental sem essa base. Então, não é suficiente, o que a Universidade está 

oferecendo é pouco, [...], são poucos os cursos no Brasil que tem uma preocupação. Então, para uma formação 

concreta para o curso de pedagogia, de forma alguma eu acho que é o suficiente. (Entrevista realizada em 

27/10/17) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

O depoimento de PP1 demonstra certa indignação em relação ao ensino de matemática 

no curso de Pedagogia. Esse participante acredita que há falhas no sistema de ensino não só 

no curso de Pedagogia e aponta que essas falhas ainda não são detectadas pelo sistema de 

ensino de um modo geral.  

Essas “falhas” no sistema de ensino não é um caso isolado. Mesmo com implantação 

da LDBEN nº 9.394/1996, elas ainda persistem. A formação de professores, tanto inicial 

quanto continuada foi e será uma alternativa que contribui para melhorar o ensino no Brasil. 

Nesse sentido, Nóvoa (2002) assevera que a formação continuada é uma forma de contribuir 

para a mudança educacional e que estar em formação constante é um investimento.  

 

PP2 

Sim, eu trabalho com conteúdos, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental. Então, mesmo 

tendo uma crítica muito grande em relação aos parâmetros curriculares tradicionais, e que agora a gente vai ter 

a base nacional curricular comum, mas a base nacional curricular comum não mudou tanto a visão dos 

parâmetros curriculares, por quê? Porque mudou um pouco nomenclatura, porque se você tinha bloco de 

conteúdo e você  trabalhava, número de sistemas de numeração na educação infantil, ou números e operação no 

ensino fundamental, você trabalhava espaço e forma, grandeza e medidas e tratamento da informação. Hoje, o 

tratamento da informação na base, ele passa a se chamar estatística e probabilidade, ou seja, só mudou a 

nomenclatura, [...]. Então, eu trabalho com os conteúdos, trabalho com números, operações, números e sistemas 
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de operação, até mesmo na educação infantil, a partir do momento que a criança constrói o conceito de número, 

[...], espaço e forma, grandeza e medida, e também com dados estatísticos. [...] são conteúdos que eu sempre 

trabalho com meus alunos, chamo, reforço[...] um trabalho [...] com a literatura infantil na matemática,[...] 

interdisciplinar tanto da área da matemática quanto de linguagem, acho que é muito importante. Porque nossos 

alunos também não lêem, [...] não lê como vai formar leitor? [...] tento trabalhar com a matemática também 

para o lado da literatura. 

Maria: [...], todos esses conteúdos que você citou são muito interessantes, mas, assim, como você falou, o 

tempo é muito curto. 

PP-2 O tempo é muito curto, então a gente tenta estabelecer relações o tempo inteiro entre os conteúdos. 

Entrevista realizada em 12/2017 

 
 

Os depoimentos de PP2 são semelhantes ao de PP1 que também trabalha a Base 

Nacional Comum Curricular. PP2 faz críticas às mudanças trazidas pela BNCC e diz que 

essas mudanças foram somente nas nomenclaturas, o sistema permanece o mesmo. As 

mudanças na BNCC realmente provocaram várias discussões na área educacional.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação, regulamenta normas para a elaboração de currículos para as escolas nos âmbitos 

municipais, estaduais e federal, tanto nas escolas públicas quanto particulares. A BNCC foi 

homologada pelo Ministério de Educação (MEC), em 20/12/2017, e é uma referência nacional 

obrigatória para a elaboração dos currículos e propostas pedagógicas. 

Tanto PP1 quanto PP2 falaram sobre o pouco tempo para o ensino do conteúdo. Na 

IES 2, a disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática é 

cursada em apenas um semestre. Fazendo uma relação com os depoimentos dos professores 

da IES 1, apenas PF-1 mencionou a questão do pouco tempo para ensinar o conteúdo. Sobre a 

carga horária, Cavalcante (2013, p. 15) destaca que os trabalhos de Curi (2004; 2006) e de 

Pavanello (1999; 2002) em Educação Matemática e também sobre a formação de professores 

polivalentes mostram que há uma necessidade de aumentar a carga horária para trabalhar os 

conteúdos de matemática e também para superar as dificuldades que os alunos trazem,em 

relação ao aprendizado de matemática, para o curso de Pedagogia. O depoimento de PP2 

sobre se esses conteúdos são suficientes mostram que: 

 

PP2 

Não. [...] é tão pouco tempo [...] vai dar noções para eles. Eles têm que buscar muito mais informações depois. 

E hoje com o avanço da tecnologia, eles têm condições de buscar isso, [...] o que eu faço muitas vezes é falar 

assim: se você for no site tal você consegue algumas informações sobre isso. Eles têm agora um trabalho que eu 

peço para eles confeccionarem um jogo pra trabalhar um desses conteúdos, qualquer um desses blocos de 

conteúdos e confeccionar um jogo baseado em um livro literário, e depois eles tem que apresentar esse jogo, 

falar que conteúdo a gente trabalha, que avaliação pode ser feita, e esse jogo depois é doado para alguma 

instituição. [...], cada um faz um jogo e apresenta, e agente faz uma avaliação do jogo, se ele é pertinente ou 

não,[...]. Então, eu ainda trabalho esse outro lado, e eles falam: nossa, nosso jogo vai ser usado pelas crianças? 

E eu sempre escolho uma escola pra gente doar esse jogo. [...] eu acho [...], que não é suficiente, a gente 

precisaria ter um tempo maior, mas as didáticas, infelizmente elas ficam em segundo plano na academia, e eu 

acho que a gente deveria fazer exatamente o contrário, se eu trabalho no curso de formação de professor, eu 
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deveria trabalhar, metade do curso teoria, metade prática. Essa é a ideia que eu tenho de um curso superior. E 

prática por quê? Porque ele tem que saber como fazer na sala de aula. Eu não tenho que formar só o aluno 

pesquisador, eu tenho que formar o aluno ir para a sala de aula, pra saber que tem que fazer, se ele tem um 

aluno que não aprende, teórico nenhum que vai baixar do céu e dizer pra ele: olha, não é assim que você vai 

fazer não! Não vai! Então, eu tenho que ter noções na teoria, mas como trabalhar essa teoria na prática? Então 

eu acho que a gente tem que aliar teoria e prática o tempo inteiro em nossos trabalhos. (Entrevista realizada em 

12/2017) 

PP2 continuou a enfatizar a questão do tempo para desenvolver os conteúdos e que os 

conteúdos não são suficientes para a formação de professores para ensinar matemática. Disse 

também que os alunos devem construir seus próprios materiais de trabalho. Nesse sentido, 

Freire (1970) defendia que a missão do professor era criar possibilidades para que o aluno 

criasse ou produzisse o próprio conhecimento. O autor dizia também que “ninguém ensina 

nada a ninguém, mas que as pessoas também não aprendem sozinhas” e ainda que “Os 

homens se educam entre si mediados pelo mundo” (FREIRE, 1970, p.39). A carga horária do 

curso de Pedagogia, bem como das aulas, é proposta pelas diretrizes do curso e distribuída 

conforme a gestão das IES. Nesse sentido, o professor precisa criar possibilidades, planejar e 

desenvolver as aulas cumprindo os objetivos e a carga horária estabelecida. 

 

 

5.2.3 Metodologias de ensino utilizadas pelos professores para ensinar matemática 

 

 

Metodologia é a forma como o professor trabalha o conteúdo, como são realizadas as 

atividades com os licenciandos. Nesse sentido, Libâneo (1994, p.150) destaca que: “O 

professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, 

utiliza intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos, a 

que chamamos métodos de ensino”. O método ou metodologia de ensino resume como se 

desenvolvem as atividades do professor, como são trabalhados os conteúdos e de que forma o 

aluno os assimila para que atinja o objetivo proposto.  

Assim, segundo Tardif (2002), a prática do professor não é somente científica, é 

também saber experiencial, saber pedagógico que requer uma reflexão sobre a prática 

educativa. E sobre essas práticas, na entrevista, foi perguntado aos professores como são 

realizadas as atividades com os licenciandos  em relação aos conteúdos das disciplinas de 

matemática, quais metodologias utilizam para lidar com esses conteúdos. Os depoimentos dos 

professores da IES 1 foram os seguintes: 

  

PF1 
[...], trabalhamos os princípios teóricos da educação matemática, nós trabalhamos com muita leitura de textos 

que tratem as diferentes concepções de educação matemática, tendências atuais de ensino. Desenvolvemos 

estudos teóricos, mas também temos uma preocupação em desenvolver atividades de natureza teórico-práticas, 
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tanto que temos um laboratório e no momento de nossas disciplinas, nós desenvolvemos elaboração de 

propostas para a educação matemática nas diferentes fases em que nós atuamos. [...],  a gente tenta pensar a 

escola, trazer a realidade para escola, culminando sempre na elaboração e na socialização na apresentação 

dessas propostas que são pensadas a partir dos estudos teóricos que são desenvolvidos também na disciplina. 

(Entrevista realizada em 13/09/2017) 

 

No processo de ensino e aprendizagem de matemática, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL 2000, p.40-41) orientam que as metodologias utilizadas pelos professores 

devem ser variadas, ou seja, diversificadas. Além disso, os PCN orientam também que os 

futuros professores tenham vivências com as metodologias durante sua formação. Essas 

metodologias são, por exemplo, jogos, o uso de calculadoras, de quebra-cabeças, de operações 

com desafios e raciocínio lógico-matemático quando utilizadas em sala de aula, mediante um 

planejamento e a organização para que atinjam os objetivos.  

Em relação às metodologias utilizadas pelos professores no ensino e aprendizagem, 

Libâneo (1994) ressalta: 

 

 

O professor procura incentivar os alunos no estudo da matéria, colocando os 

objetivos e os resultados que devem ser conseguidos. Estimula nos alunos o desejo 

de dominar um novo conhecimento para novos progressos, indica as habilidades que 

podem ser aprendidas para a aplicação dos conhecimentos na prática. Para isso usa 

de vários procedimentos: põe um problema, conversa com os alunos, incita sua 

curiosidade, analisa exercícios já resolvidos, enlaça os conhecimentos anteriores 

com a matéria nova, usa ilustrações, pede uma redação rápida, dá breves exercícios 

que indicam o tipo de assunto que será estudado etc.; (LIBÂNEO, 1994, p. 97).  

 

 

O planejamento de aula segue uma sequência em que a organização dos objetivos deve 

ser colocada e, à medida que as metodologias vão sendo trabalhadas, os resultados são 

alcançados. Desse modo, a estrutura do trabalho docente é interligada com a metodologia e 

demais elementos constitutivos do ensino: objetivos, conteúdos, avaliação.  

PF1 relata que, em suas aulas, faz uso de recursos metodológicos que as dinamizam. 

Sobre como analisa a sua prática sendo professor (a) de disciplina que envolve matemática na 

formação de professores para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, afirma que “[...] 

enquanto professora delas, no curso, é tentar mostrar tanto os fundamentos teóricos como 

metodológicos”. Sobre o ensino da “ operação de divisão”, questiona “[...] será que eu tenho 

que colocar o aluno para decorar tabuada?” Diz ainda “[...] tento fazer essas discussões todas 

para dar um mínimo de formação naquele pouco tempo que tenho”. Todos os entrevistados 

falaram do pouco tempo para desenvolver o conteúdo do Plano de Ensino. A disciplina 

Fundamentos e Metodologia de Matemática I e II, no Plano de Ensino na IES 1 é 

desenvolvida em dois semestres com carga horária de 72hs para cada semestre. Na IES 2,  a 
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disciplina equivalente tem 90hs e é desenvolvida em um semestre. Todos os professores 

conhecem a ementa e afirmam que a carga horária é pequena, no entanto, apenas um deles 

levou esta questão para ser discutida com a coordenação do curso.               

 

PF2 

Eu tento trabalhar ao máximo com o uso de literatura mais diversificado possível, trazendo artigo. [...] 

pesquiso, trago resultado de pesquisa minha, [...] dos meus colegas, [...] de outros pesquisadores, [...] trazer 

um rol básico de fundamentação, mas ao mesmo tempo tento discutir com eles sobre o uso de recursos. O 

PF4, [...] veio no semestre passado, e mostrou o trabalho que eles desenvolveram lá na questão de uso de 

jogos, e a gente trabalha assim também, [...] com uso de jogos, trabalha com estratégias dinâmicas muito 

diversificadas, [...] situações em que a gente elabora alguns conflitos ou, [...] situação problema que[...] tenha  

que enfrentar. Por exemplo: eu vou trabalhar um jogo em sala de aula e nessa sala tem um aluno com 

deficiência visual e o jogo trabalha muito o visual, que tipo de adaptações que a gente pode fazer, para que 

aquele aluno seja incluído, ou a gente vai excluir esse aluno dessa atividade? A gente discute muito com os 

alunos e tenta pensar de forma que essas estratégias possam nos auxiliar nessa formação. É uma tentativa [...] 

trabalho com blog também, todos os conteúdos que eu trabalho em sala de aula eu reforço os conteúdos ou 

suplemento esses conteúdos dando no blog a eles a oportunidade de fazer novas leituras, de fazer novos 

caminhos para consulta. (Entrevista realizada em 27/10/2017) 
 

Assim como PF1, PF2 usa como recursos metodológicos para desenvolver suas aulas 

leituras de artigos diversificados, pesquisas de colegas, jogos, traz pessoas de outras unidades 

acadêmicas para apresentar trabalhos desenvolvidos para um aprendizado lúdico, trabalha 

situações que geram conflitos e soluções. Conforme seu depoimento, PF2 trabalha situações 

reais, faz uso de tecnologias como blog, buscando uma maneira mais rápida de comunicação e 

informação. Para Tardif (1991, p. 221), a formação de professores fundamenta numa nova 

epistemologia, a “epistemologia da prática; o estudo do conjunto de saberes utilizados 

realmente pelos professores, em seu espaço de trabalho cotidiano, para desempenhar todas as 

suas tarefas”.  Nesse sentido, PF2 articula teoria e prática. Sendo assim, PF2 supera a 

epistemologia da prática. 

No que diz respeito a como realiza as atividades com os licenciandos e quais 

metodologias utiliza, PP1 relata: 

 

PP1    

Nós temos a disciplina de seis créditos, [...] temos, seis horas na segunda feira, [...] temos quatro horas de aula 

na semana, aliás, seis créditos, e a gente divide em aulas práticas e aulas teóricas [...] temos lá na Escola de 

Formação, uma brinquedoteca, que é [...] um laboratório de ensino da matemática. Porque lá envolve outras 

disciplinas, mas lá tem também: material dourado, quebra cabeça, material de improviso para usar em sala de 

aula, mesas, carteiras, e tem canetas, giz de cera, lápis de cor, canetinha, tesouras, vários de papeis, cola, fita 

crepe. A gente tem material pra produzir material concreto, porque [...] sempre coloca como metodologia, 

como forma importante pra elas que, se trabalha um conceito e se pensa uma atividade prática diante desse 

conceito. [...] sempre usa essa dinâmica de trabalhar o conteúdo e fazer a aula prática. (Entrevista realizada em 

27/10/2017) 

 

Percebe-se, com base no depoimento, que PP1 desenvolve com os alunos práticas 

utilizando a construção dos objetos a serem estudados, ou seja, a construção do próprio 
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conhecimento. Assim, segundo Moretto (2001, p. 95) “fica claro que a construção do 

conhecimento é um processo interior do sujeito da aprendizagem, estimulado por condições 

exteriores criadas pelo professor”. Nesse sentido, a atuação do professor é significativa, pois 

estimula a capacidade e a habilidade do aluno e contribui para a atuação na vida profissional.  

Sobre como analisa a sua prática sendo professora da disciplina de matemática, PP2 

diz: 

PP2 

Na minha prática, eu fiz questão de, como eu tenho seis créditos eu fiz uma divisão, eu trabalho quatro créditos 

teorias e trabalho dois créditos prática, e aí eu vou com eles para o laboratório, e no laboratório, [...] trabalho 

atividades diferentes [...] depois podem executar com as crianças.[...] exemplo, se [...] estou trabalhando com 

geometria[...] levo o tangram, trabalho com eles o tangram, as peças do tangram, a história do tangram, e 

depois formar figuras com o tangram. E o tangram [...] podem usar com qualquer faixa etária, desde a educação 

infantil e até educação de jovens e adultos ou grupo de idosos, então é uma ferramenta. [...] faço questão de 

fazer isso, de conciliar tanto a teoria quanto a prática,[...] acho que é fundamental, [...] se eu trabalhar só teoria 

o meu aluno acaba saindo não gostando tanto de  matemática e não sabendo como trabalhar matemática na sala 

de aula. (Entrevista realizada em 12/2017) 

 

 

 Percebe-se, no depoimento de PP2, que ela trabalha os conteúdos matemáticos 

também na prática. Isso faz com que o aluno una a teoria à prática e valoriza a sua 

capacidade. Nesse sentido, para Libâneo (1994, p.157):  

 

 

A ligação entre teoria e prática, no processo de ensino, ocorre em vários momentos 

do trabalho docente: a verificação dos conhecimentos e experiências dos alunos em 

relação ao conteúdo novo, para tomá-los como ponto de partida; a comprovação de 

que os alunos dominaram os conhecimentos, aplicando-se em situações novas; a 

demonstração do valor prático dos conhecimentos; a ligação dos problemas 

concretos do meio ao conhecimento científico. Isso significa que, nas aulas, às vezes 

se vai da prática para a teoria, outras vezes se vai da teoria para a prática 

(LIBÂNEO, 1994, p. 157).   

 

 

Esse caminho que vai da “prática para a teoria”, ora da “teoria para a prática”, precisa 

ser bem localizado “geograficamente” para não confundir o aluno. O professor deve mesclar 

os conhecimentos científicos com os práticos no processo de ensino. 

Tanto PP1 quanto PP2 responderam quase que igualmente a essa questão em seus 

depoimentos. Isso acontece pelo fato de o Plano de Ensino ser o mesmo. Em relação às 

metodologias utilizadas para realizar as atividades com os licenciandos, PP2 argumenta que já 

respondeu, mas faz algumas ponderações. Pelos depoimentos, vê-se que as aulas são 

desenvolvidas com ensino teórico-prático. A parte teórica acontece com leituras, não foram 

mencionados os conteúdos e para a parte prática, informaram que utilizam objetos 

pedagógicos. Nesse sentido, associar teoria e prática é uma forma do aluno aprender sem 

necessidade de decorar. 
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PP2 

É isso que eu falei pra você. [...] aulas práticas e teóricas. E na teórica, sempre aulas expositivas, discussão 

em grupo, leitura compartilhada que eles fazem. Nosso aluno hoje tem muita preguiça de ler, eu não sei se é 

geral, mas, então [...] tem que buscar estratégias para que eles leiam. [...] eu tenho que assegurar essa leitura, 

pelo menos solicitando alguma coisa daquele texto, porque senão eles não leem, só por ler, você pode mandar 

ler que eles acabam não lendo. (Entrevista realizada em 12/2017) 

 

Na metodologia que utiliza aulas teóricas, discussão em grupo e leitura compartilhada 

realmente se não houver uma leitura do material a ser trabalhado, a aula não acontece. PP2, 

em seu depoimento, deixa explícito um descontentamento quando faz uso desta metodologia. 

Essa falta de hábito de leitura o aluno traz desde sua alfabetização e é um dos motivos do 

fracasso escolar. É preciso combater o fracasso escolar independente do motivo e essa batalha 

tem como comando as escolas e os professores. Sendo assim, Libâneo ressalta: 

 

 

O domínio da leitura e da escrita, tarefa que percorre todas as séries escolares, é a 

base necessária para que os alunos progridam nos estudos, aprendam a expressar 

suas ideias e sentimentos, aperfeiçoem continuamente suas possibilidades 

cognoscitivas, ganhem maior compreensão da realidade social (LIBÂNEO, 1994, p. 

43). 

 

 

Nesse sentido, o aluno que tem o hábito de leitura e da escrita desenvolve o 

pensamento crítico, a autonomia intelectual, adquire conhecimentos para lidar com situações 

problema dentro e fora do ambiente escolar e, consequentemente, usa esses saberes em seu 

meio social.  

 

 

5.2.4 Avaliação da formação dos alunos do curso de Pedagogia nas disciplinas que envolvem 

matemática 

 

Após a LDB de 1996, os cursos de pedagogia passam a se ocupar da formação de 

profissionais para a educação infantil, incluindo aí as crianças de zero a seis anos, e anos 

iniciais do ensino fundamental e, cabe ao profissional docente a responsabilidade pela 

formação dos futuros formadores.  Conforme Imbernón (2002, p.60) a formação inicial deve 

“dotar o futuro professor ou professora de uma bagagem sólida nos âmbitos científicos, 

cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal, deve capacitá-lo a assumir a tarefa educativa 

em toda sua complexidade.”, Vários aspectos devem ser avaliados na formação dos alunos do 

curso de Pedagogia no que se refere às disciplinas que envolvem matemática. Dentre estes 

aspectos que fazem parte de um currículo de formação, Imbernón chama a atenção para a 

metodologia que a considera de fundamental importância, pois segundo ele “[...] os modelos 
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com os quais o futuro professor ou professora aprende perpetuam-se com o exercício de sua 

profissão docente já que esses modelos se convertem, até de maneira involuntária, em pauta 

de sua atuação” (p. 63).  Assim a avaliação da formação dos alunos do curso de Pedagogia 

deve ser realizada pelos seus formadores em contexto geral e não apenas de conteúdos. 

Saviani (2007) ratifica que para  

um aluno que é preparado para o exercício da docência assimilando os 

conhecimentos elementares que integram o currículo escolar; estudando a forma 

pela qual esses conhecimentos são dosados, seqüenciados e coordenados ao longo 

do percurso das séries escolares; compreendendo o caráter integral do 

desenvolvimento da personalidade de cada aluno no processo de aprendizagem; e 

apreendendo o modo pelo qual as ações são planejadas e administradas, estará sendo 

capacitado, ao mesmo tempo, para assumir a docência, para coordenar e 

supervisionar a prática pedagógica, para orientar o desenvolvimento dos alunos e 

para planejar e administrar a escola; e, assegurada essa formação, estará também 

capacitado a inspecionar o funcionamento de outras escolas (SAVIANI, 2007, 

p.131). 

 

 O curso de Pedagogia forma profissionais para atuarem na docência, na educação 

infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e em várias outras instâncias como já 

mencionado anteriormente. Avaliar a formação do aluno para o ensino de matemática nos 

anos iniciais do ensino fundamental não é tarefa fácil, pois cada aluno possui características 

distintas. 

Na entrevista, há questões sobre como o professor avalia a formação do futuro 

professor no curso de Pedagogia para o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental. E, no questionário aplicados aos alunos do 5º e 6º períodos do curso de 

Pedagogia das IES 1  e IES 2, foi colocada uma questão em que o aluno responde sobre a 

capacidade para ensinar matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, a resposta da 

metade dos alunos é que não estão capacitados para o ensino da matemática nos anos iniciais 

do ensino fundamental conforme gráficos 5 e 6 (p.108-109).  Essa resposta é confrontada com 

os depoimentos dos professores.  

Quanto aos professores, os depoimentos são variados, diferentemente dos depoimentos 

anteriores que apresentavam semelhanças por estarem vinculados ao Plano de Ensino do 

curso de Pedagogia, os professores (as) relatam que: 

PF1 

 Eu avalio que, é uma formação básica, em pequeno tempo, no currículo que temos a formação é muito 

rápida, mas possível de se trabalhar o que é essencial. Eu considero que é uma formação adequada, sólida, 

mas que [...] sempre avalia que seria interessante outras disciplinas para um melhor aprofundamento. 

Iniciativa inclusive, que propomos aqui na Instituição. (Entrevista realizada em 13/09/2017) 

 

 PF1 considera que avalia a formação dos alunos no curso de Pedagogia sendo 

adequada é de forma básica. e ainda de acordo com Saviani “sobre a base dessa formação 
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inicial, será recomendável que, de modo especial para exercer as referidas funções no âmbito 

dos sistemas de ensino, sejam feitos estudos de aprofundamento, aperfeiçoamento e 

especialização em nível de pós-graduação”.  Desse modo, pelos depoimentos dos professores, 

percebe-se que seria necessário um aprofundamento dos estudos por parte dos alunos do curso 

de Pedagogia iniciando a partir do ingresso no curso.  

 

PF2 

Eu penso o seguinte, no aspecto da área de matemática: a área de fundamentos, [...]  tem várias áreas, várias 

disciplinas, [...] duas disciplinas que é parte l e parte ll, em que[...] trabalha fundamentos, ou seja as bases 

epistemológicas, teóricas, que sustentam o ensino da matemática e também os aspectos metodológicos. 

Lembrando que o pedagogo formado por nossa instituição, aqui na Faculdade de Educação da IES 1, ele 

trabalha a vocação para o ensino, então ele vai atuar tanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental quanto na 

Educação Infantil. Eu avalio positivamente, por quê?[...] Porque antes de chegada da disciplina,[...] é feito 

todo um estudo desses elementos tanto do estudo da psicologia quanto do campo da pedagogia pra esse 

processo. E para além da disciplina que trabalha conteúdos e também procedimentos metodológicos e bases 

teóricas sobre a questão do ensino de matemática, existe [...] o estágio, que é o momento de vivência dos 

alunos na prática podendo refletir a teoria. E por último, ainda há a oportunidade de um aprofundamento nos 

TCCs, que são os trabalhos de conclusão de cursos. A matemática, ciência e história que vem como 

complemento, ela não vem isolada, [...] avalio de forma muito positiva. É lógico que se a gente tivesse mais 

um semestre [...] deixaria de ser um curso de pedagogia e viraria muito mais um curso de matemática, mas eu 

vejo muitos bons trabalhos sendo desenvolvidos, boas pesquisas. Eu avalio positivamente. (Entrevista 

realizada em 27/10/2017) 

 

 

 PF2 relata que avalia positivamente a formação do aluno no curso de Pedagogia 

referente à área da matemática, os conhecimentos didáticos e metodológicos e trabalha os 

conteúdos na disciplina Fundamentos e Metodologia de Matemática na Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

 

 

 PP1 

 Eu estou com o curso de Pedagogia há um semestre e meio, comecei no semestre passado com a disciplina 

Fundamentos Teóricos Metodológicos para o ensino de Matemática, e então eu tenho uma visão de curso 

antes e depois que eu entrei nessa disciplina, inclusive, estou com uma aluna de monografia, que vai chegar 

daqui a pouquinho, [...] estou orientando ela num trabalho que vai falar exatamente dessa formação, ou seja 

está bem pareado assim, bem parecido com o que vocês estão fazendo. Porque a gente questiona o tempo 

todo: que formação é essa que o Pedagogo está tendo no curso de Pedagogia? Que formação em Matemática a 

Universidade, está oferecendo para o curso de Pedagogia? Eu avalio que precisa melhorar muito, eu já tenho 

trabalhado com a formação de professores no curso de matemática aqui há mais tempo, [...] quando eu fui 

para a Pedagogia eu levei um susto, eu levei um susto porque falta muita coisa, tenho passado isso para a 

coordenação do curso, [...], comunico com professor [...] também, e essa percepção que eu tive, o susto que 

eu tive, da forma como o aluno está sendo formado ali, e quanto que o currículo é carregado para essas 

turmas, eu quase que entrei em desespero no semestre passado por que, hora que eu vi o conteúdo que eu teria 

que trabalhar em 4 meses, e pensar que esses 4 meses é tudo que eles vão ver de matemática. Então a 

preparação de matemática desse pedagogo, se baseia nesses 4 meses, fora a outra disciplina que é estatística, 

que não é o que ele vai usar no seu dia a dia, por que o que ele vai usar no dia a dia é essa disciplina que eu 

administro e a disciplina não dá conta do que o curso precisa. Essa é a realidade! (Entrevista realizada em 

27/10/2017) 
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Os depoimentos de PP1 são preocupantes em relação a formação para o ensino de 

matemática no curso de Pedagogia. PP1 afirma que, quando foi para a Pedagogia, “[...] levei 

um susto [...]” que “[...] falta muita coisa”, ela pontua que o currículo é “carregado” para 

trabalhar o conteúdo em quatro meses e disse “[...] quatro meses é tudo que eles vão ver de 

matemática [...]”. PP1 também disse que tem passado essa situação para a coordenação, mas 

que não obteve resultado. Disse ainda que está orientando uma aluna que pesquisa exatamente 

sobre a formação do pedagogo em matemática, e afirma “[...] bem parecido com o que vocês 

estão fazendo [...]” e questiona “[...] que formação é essa que o Pedagogo está tendo no curso 

de Pedagogia? Que formação em Matemática a Universidade está oferecendo para o curso de 

Pedagogia?” Aqui  percebe-se que PP1 faz um “desabafo” em que demonstra que está 

bastante “incomodada” com a forma como o ensino de matemática vem sendo realizado no 

curso de Pedagogia. É mencionada novamente a questão do pouco tempo para um currículo 

extenso. Saviani (2007) chama atenção quando menciona que 

 Os alunos passam pelo ensino superior sem modificar sua “cultura” prévia, 

mantendo um tipo de pensamento ainda com fortes características pré-letradas. Por 

aí não é difícil antever que tipo de qualidade terá o trabalho pedagógico desses 

novos professores nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental 
(SAVIANI, 2007, p. 132).  

 

Saviani avalia que é preciso romper com esse “circulo vicioso” na formação do futuro 

professor para os anos iniciais do ensino fundamental nos cursos de Pedagogia.  

Apesar dos depoimentos “preocupantes” principalmente sobre o pouco tempo para a 

formação de professores para o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental 

nos cursos de Pedagogia, Cavalcante (2013) ressalta 

 
As Diretrizes Curriculares do curso de Pedagogia prevêem uma carga horária 

mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, sendo 2.800 horas voltadas às 

atividades de formação diversas; 300 horas de estágio supervisionado e 100 horas de 

atividades de pesquisa e extensão (CAVALCANTE, 2013, p. 31). 

 

 

A formação do pedagogo para o ensino da matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental é preocupante, do ponto de vista de PP1. O curso de Pedagogia tem que obedecer 

a carga horária das Diretrizes Curriculares do curso. O que pode ser alterado é a Matriz 

Curricular, mas para isso depende do Colegiado do curso nas IES. 

 

PP2 

Olha, eu avalio como uma formação superficial. Superficial em que sentido? Porque você tem seis meses para 

trabalhar  uma disciplina que é tão complexa. Porque você começa o semestre com o aluno falando para você 

que não gosta de matemática, então assim, tem uma resistência com relação a área de matemática.[...], seis 

meses é muito pouco para você trabalhar a ideia, trabalho com matemática, tanto na educação infantil quanto 
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nos anos iniciais do ensino fundamental, o tempo é muito curto. [...], eu sinto que fica faltando, o ideal seria 

pelo menos um semestre para trabalhar a matemática na educação infantil que oportunizasse vivência do 

aluno, de trabalhar, de fazer, de repensar a matemática de uma forma diferente do que talvez ele tenha 

vivenciado enquanto aluno, seria muito mais significativo, tenho certeza que teríamos melhores professores 

de matemática dentro dos espaços escolares. (Entrevista realizada em 12/2017) 

 

 

Embora PP2, em seu depoimento, afirme que avalia superficialmente e que já começa o 

semestre com o aluno falando que “não gosta de matemática”, as metodologias que ela 

emprega, conforme seu depoimento, desenvolve no aluno um aprendizado significativo, sendo 

proveitoso para o aluno e gratificante para o professor. Nesse sentido a avaliação da formação 

feita por PP2 não poderia ser “de forma superficial” como relatado, e diz ainda que “[...] seis 

meses é muito pouco [...] para trabalhar com a matemática [...]”. 

O processo de avaliação da formação para o ensino da matemática no curso de 

Pedagogia, é um processo contínuo, assim como o processo de ensino, ou seja, o ensino e a 

aprendizagem  estão sendo sempre avaliados. Não é só o aluno que é avaliado, o professor 

também. E a avaliação no ensino de matemática, segundo Correia (2010, p. 27), está deixando 

de ser uma avaliação seletiva a passando a ser uma avaliação da formação. 

 Na estrutura do trabalho docente, conforme Libâneo (1994, p. 96), “verificação e 

avaliação dos conhecimentos e habilidades dos resultados da aprendizagem ocorrem em todos 

os momentos do processo de ensino”, que constitui a quinta etapa dessa estrutura. A avaliação 

é um processo complexo e necessário. Nesse processo, ainda segundo Libâneo (1994, p.195), 

temos que:  

 

 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que 

deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, 

os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e 

dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 

progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias 

(LIBÂNEO, 1994, p.195). 

 

 

Desse modo, realizar a avaliação não é só atribuir nota, é uma avaliação mais ampla, 

contínua que cumpre funções pedagógico-didáticas. Assim, a avaliação da formação dos 

alunos de Pedagogia nas disciplinas que envolvem matemática, sendo uma avaliação 

superficial como relata PP2, acaba sendo uma avaliação por meio da qual o aluno será 

classificado e não valorizado.  Villas Boas ressalta que:  

  

 

A avaliação da qualidade do trabalho ou do desempenho do aluno requer que o 

professor possua concepção de qualidade apropriada à tarefa e seja capaz de julgar 

de acordo com essa concepção. O aluno, por sua vez, precisa ter concepção de 
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qualidade similar à do professor, ser capaz de monitorar continuamente a qualidade 

do que está sendo produzido durante o próprio ato de produção e ter repertório de 

encaminhamento ou estratégias aos quais possa recorrer (VILLAS BOAS, 2013, p. 

40). 

 

 

Nesse sentido, a avaliação da formação dos alunos do curso de Pedagogia nas 

disciplinas de matemática, visa conhecer a qualidade dessa formação, entendimento e as 

dificuldades dos alunos e, assim, estabelecer estratégias para atingir o nível da “segunda 

natureza” na expressão de Gramsci (1979), ou seja, ampliar os conhecimentos com acesso a 

informações  principalmente no que se refere a formação de professores  para o ensino de 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental  uma vez que esses conhecimentos e 

estudos da Matemática envolve uma pluralidade de saberes.   

 

 

5.3 VISÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA SOBRE SUA FORMAÇÃO EM 

MATEMÁTICA 

 

 

Para conhecer a visão dos alunos do curso de Pedagogia sobre o ensino da matemática 

nos anos iniciais do ensino fundamental, foi realizada leitura dos dados obtidos nos 

questionários e, a partir desses resultados, foram elencadas as seguintes categorias: 

caracterizando os alunos participantes da pesquisa; opção pelo curso de Pedagogia; nível de 

exigência do curso de Pedagogia; atuação do professor formador; contribuição do Estágio 

Supervisionado para o ensino da matemática. 

    

 

5.3.l Caracterizando os alunos participantes da pesquisa 

 

 

 Para saber a percepção dos alunos do curso de Pedagogia sobre sua formação em 

matemática, aplicou-se o questionário com questões sobre o perfil do aluno participante da 

pesquisa quanto a sexo, idade, estado civil, turno que cursa a licenciatura, local onde cursou a 

educação básica, se quer ser professor, se leciona, e qual disciplina leciona. A partir dessa 

organização, fez-se leitura dos dados obtidos para saber quem é o aluno do curso de 

Pedagogia da IES 1 e da IES 2, conforme mostra a tabela 1, a seguir. 
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 Tabela 1 – Sexo dos alunos 

Sexo IES 1 (%) IES 2 (%) Média (%) 

Feminino 96 93 94 

Masculino 4 8 6 

 Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 e IES 2 - 2017. 
 

 

Os dados levantados dos questionários mostram que tanto na IES 1 quanto na IES 2 a 

maioria dos estudantes é do sexo feminino. Há uma diferença mínima nos resultados das duas 

instituições, em média, 6% são do sexo masculino e 94% do feminino.  

Historicamente, as mulheres são maioria neste curso e, desde o magistério, ele foi 

pensado para mulheres e isso se estendeu culturalmente para o curso de Pedagogia. Desse 

modo, segundo Louro (1997, p.88) “a escola é feminina, porque é, primordialmente, um lugar 

de atuação de mulheres – elas organizam e ocupam o espaço, elas são as professoras; a 

atividade escolar é marcada pelo cuidado, pela vigilância e pela educação, tarefas 

tradicionalmente femininas”. 

O cuidado, o zelo e a confiança são cuidados tradicionais da família. A família nos 

remete às ações das mães no lar, o cuidado com a educação e essas ações, na escola, são 

práticas que as professoras devem ter para com os alunos voltadas para o ensino. 

 

 

       Tabela 2 – Idade dos alunos 

Idade IES 1 (%) IES 2 (%) Média (%) 

Entre 19 e 21 anos 35 5 20 

Entre 22 e 24 anos 17 13 15 

Entre 25 e 27 anos 7 5 6 

Entre 27 e 30 anos 9 13 11 

Mais de 30 anos 33 64 48 

      Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 e IES 2 – 2017. 
 

 

A tabela 2 mostra que em média  48% dos alunos do curso de Pedagogia das duas IES 

tem mais de 30 anos de idade. Conforme as respostas dos alunos, isso acontece por que 

pararam de estudar para arrumar um emprego mais estável, para constituírem família e, assim, 

só depois voltaram para sala de aula, seja por meio do EAJA ou por meio do ensino médio 

tradicional.                                           

Em média, a IES confessional conta com 64% enquanto a pública tem 33%. A maioria 

dos alunos desta faixa etária está presente na IES confessional devido ao fato de que possui 

maiores opções de acesso ao curso de Pedagogia, sendo maior o número de vestibulares 
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anuais e também por meio do Enem.  

Em média, 20% dos estudantes das IES pública e confessional estão dentro da 

correlação ideal entre idade e ingresso no ensino superior, sendo que na IES confessional 

apenas 5% dos estudantes estão na faixa etária de 19 a 21 anos, enquanto que na pública esse 

percentual é de 35%. Isso ocorre devido ao fato de que a maioria dos estudantes, assim que 

termina o ensino médio, já ingressa no ensino superior, não interrompendo os estudos e 

também por serem os estudantes, em sua maioria, solteiros como demonstra a Tabela 3.         

Entre as idades, de 22 e 27 anos, há certo equilíbrio nos resultados percentuais para as 

duas instituições. Na IES 2 confessional, entre as idades de 19 e 21 anos e  mais de 30 anos  

há grande  discrepância nos resultados percentuais; já na IES1 pública há um equilíbrio nos 

dados percentuais para as idades entre 19 e 21 anos e mais de 30 anos. 

 

Tabela 3 – Estado civil  

Estado Civil IES 1 (%) IES 2 (%) Média (%) 

Casado (a) ou união estável 43 51 47 

Solteiro (a) 54 44 49 

Separado (desquitado, divorciado) 2 5 4 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES1 e IES 2 – 2017. 
 

 

Com relação ao estado civil dos alunos que responderam ao questionário, a tabela 3 

mostra que não tem grande diferença entre IES 1 e IES 2. Na IES 1, há mais alunos solteiros 

54%, do que casados; na IES 2, há mais alunos casados 51% que solteiros, há uma diferença 

entre os casados das duas instituições que representa 8% e entre os solteiros, a diferença é de 

10%.   

Quanto ao turno em que os estudantes realizam o curso de licenciatura em Pedagogia a 

tabela 4, a seguir informa: 

 

     Tabela 4 – Turno em que cursa a licenciatura 

Turno IES 1 (%) IES 2 (%) Média (%) 

Integral 11 8 9 

Matutino 78 0 42 

Noturno 11 92 49 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 e IES 2 – 2017. 
 

Os alunos da IES 1 fazem o curso de Pedagogia no turno matutino ou noturno e os 

alunos da IES 2 são divididos, em alunos que cursam período integral e os que cursam o 

período noturno.  Em média, 49% dos pesquisados estudam no turno noturno, 42 turno 
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matutino e 9% no integral. Percebe-se que os alunos da IES 1 são mais novos, a maioria é 

formada por solteiros e que estudam no matutino enquanto que na IES 2 os alunos são mais 

velhos, a maioria é constituída por casados e que estudam no turno noturno.  

 Em relação ao local que estudou na educação básica, há uma diferença nos resultados 

como demonstra a Tabela 5 

 

Tabela 5 – Local onde cursou a educação básica  

Local IES 1 (%) IES 2 (%) 

Média 

(%) 

Sempre em escola pública 48 92 68 

Sempre em escola particular 28 0 15 

Iniciou em escola particular e 

mudou para a pública 20 3 12 

Iniciou em escola pública e 

mudou para a particular 4 5 5 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de  Pedagogia da IES 1e IES 2 – 

2017. 
 

 

. Nenhum aluno da IES 2 estudou sempre em escola particular, 92% sempre estudaram 

em escola pública, enquanto que na IES 1 esse percentual é de 48% que estudaram em escola 

pública. Observa-se que na IES 2 predominantemente os alunos são de escola pública e na 

IES 1 em torno da metade dos alunos vêm da escola pública.  

Em média os alunos pesquisados das duas Instituições de Ensino Superior, ou seja, 

68% estudaram sempre em escola pública. Conforme as respostas obtidas no questionário dos 

estudantes de Pedagogia, estes são oriundos de escola pública, em sua maioria, devido ao fato 

de interromperem os estudos sem concluírem o ensino médio e, quando retornam, para 

compensar o tempo perdido, fazem o EAJA.  

  Grande parte dos alunos, tanto da IES 1 quanto da IES 2, o que representa  em média 

94%, responderam que querem ser professor, como mostra na Tabela 6. 

 

        Tabela 6 – Quanto ao desejo de ser professor 

Você quer ser professor? IES 1 (%) IES 2 (%) Média (%) 

Sim 93 95 94 

Não 7 5 6 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 e IES 2 – 

2017. 
 

De acordo com a análise das respostas aos questionários, tanto os alunos da IES 1 

quanto da IES 2 expressam que querem ser professor “porque gosta de ensinar crianças”, “tem 
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vocação” e “é a realização de um sonho”. Ninguém falou sobre motivos financeiros ou outra 

questão. Afirmam que querem ser professor por gostar da profissão.  

Na IES 1 7% dos alunos que responderam ao questionário não querem atuar na 

docência, enquanto que na IES 2 esse percentual é de 5%. Analisando as respostas, a 

conclusão a que se chega, no geral, é que isso se deve ao fato do “grande desgaste físico e 

mental”, à “insegurança e à baixa remuneração”. Alguns alunos responderam também que 

apesar de estarem cursando Pedagogia, não se sentem qualificados para a profissão docente e 

que estão fazendo o curso para chegar à outra área a qual não foi especificada.  

Para ser professor não basta gostar da profissão, gostar de crianças ou fazê-lo na 

intenção de realizar um sonho como alguns alunos da Pedagogia responderam ao 

questionário. Querer ser professor, nos dias de hoje, não é tarefa fácil, além de ter que estudar 

muito, quando se chega à sala de aula, se depara com desafios como comportamento 

(violência) entre alunos, aluno/professor e resistência do aluno ao próprio estudo. Ser 

professor, é ser convicto de que a mudança é possível, ensinar requer disposição para o 

diálogo e segurança. Nesse sentido, Freire (1996) ressalta que:     

 

 

Minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o 

“maior”. Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro 

algo a que se junta a certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que 

ainda não sei  (FREIRE, 1996, p. 135). 

 
 

A segurança é proveniente da própria experiência da profissão docente; assim, se o 

professor possui experiência, busca novos conhecimentos e é seguro do que ensina, pode-se 

inferir que é comprometido com a profissão. Desse modo, conforme Libâneo (1994):  

 

 

O trabalho docente somente é frutífero quando o ensino dos conhecimentos e dos 

métodos de adquirir e aplicar conhecimentos se convertem em conhecimentos, 

habilidades, capacidades e atitudes do aluno. [...] O professor deve dar-se por 

satisfeito somente quando os alunos compreendem solidamente a matéria, são 

capazes de pensar de forma independente e criativa sobre ela a aplicar o que foi 

assimilado (LIBÂNEO, 1994, p. 105). 

 

 

Ser professor vai além de ensinar o conteúdo, ser professor é levar o aluno a pensar 

sobre seu aprendizado, a refletir sobre os conteúdos e os aspectos didáticos do ensino com o 

cotidiano do aluno.  

Quanto a atuação na docência, alguns já são professores como mostra a tabela 7. 
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Tabela 7 – Atuação na docência 

Atualmente você 

leciona? 

IES 1 

(%) IES 2 (%) 

Média 

(%) 

Não 60 83 71 

Sim 40 18 29 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 e IES 2 – 

2017. 
 

 

Apesar da maioria dos alunos tanto da IES 1 quanto da IES 2 desejarem ser professor, 

boa parte ainda não leciona. Os resultados apontam que 40% dos alunos da IES 1 lecionam e 

esse resultado na IES 2 é de apenas 18%.  

Atualmente, em média 29% dos estudantes das duas instituições que responderam ao 

questionário, lecionam enquanto que os outros 71% não lecionam. Essa é uma questão 

objetiva em que o aluno pesquisado teve a opção de resposta “sim” ou “não”, não justificando 

suas respostas, mas é possível observar que o maior quantitativo de alunos que trabalham com 

a docência pertence à instituição pública. 

 

Tabela 8 – Rede de modalidade de ensino 

Local de 

Atuação                                                                                                                                                                                                                                                                                     

IES 1              

(%) 

IES 2 

(%) 

Média             

(%) 

Ensino regular 

em escola 

privada 47 44 46 

Outras 

modalidades 35 11 27 

Ensino de jovens 

e Adultos 12 11 12 

Ensino regular 

em escola 

pública  6 33 15 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 e IES 2 – 

2017. 
 

 

Não há grande diferença do percentual os alunos da IES 1 e da IES 2 que lecionam no 

Ensino regular em escola privada. Na IES 1 o percentual é de 47%, enquanto que na IES 2 o 

percentual é de 44%.  

 

Tabela 9 – Disciplina que leciona 

  
IES 1 

(%) 

IES 2 

(%) 

Média 

(%) 

Matemática 7 0 5 

Matemática e 

outras 60 67 62 

Outras 33 33 33 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 e IES 2 – 

2017. 
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Em relação à disciplina que leciona, um percentual menor que 10% dos alunos da IES 

1  leciona a disciplina matemática, enquanto nenhum aluno da IES 2 leciona somente a 

disciplina matemática. Porém, a maioria dos alunos, cerca de 60% da IES 1 e 67% da IES 2 

lecionam matemática junto com outras disciplinas. Desses alunos que lecionam Matemática 

com outras disciplinas, a certo receio em conciliar o ensino da Matemática com o ensino das 

outras disciplinas devido a falta de segurança para o ensino de matemática nos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

 

 

5.3.2 Opção pelo curso de Pedagogia 
 

 

A opção pelo Curso de Pedagogia, tanto dos alunos da IES 1 quanto da IES 2 há uma 

predominância da resposta que afirma que a opção pelo curso ocorreu pela “influência 

familiar, uma vez que toda a família é formada por pedagogos”. Há também aqueles que 

responderam dizendo ser “um sonho de infância, que sempre quis ser professora, por gostar 

de trabalhar com crianças no sentido de ajudá-las a serem cidadãs críticas”.   

Outros responderam que “a opção se deu pelo fato da nota do Enem ter permitido 

fazer o curso de Pedagogia”. Essa resposta foi dada por alunos da IES 1 e da IES 2 que 

responderam também que “ainda acreditam na Educação e querem ampliar os conhecimentos 

para trabalhar na Alfabetização na Educação de Jovens e Adultos”. Os alunos da IES 1 

responderam que “a opção pelo curso de Pedagogia é pela flexibilidade do horário, amplas 

vagas em concursos e por gostar do curso”.  

O curso de Pedagogia é um curso que atualmente está em expansão. Há uma grande 

quantidade de alunos que se inscrevem nos vestibulares para os cursos de Pedagogia, tanto 

das Instituições Públicas quanto das Confessionais. As instituições privadas oferecem 

incentivos para os estudantes fazerem o curso como isenção de 100% da taxa de inscrição, 

uso da nota do Enem e financiamentos. Nesse sentido, a escolha do curso no qual o aluno quer 

se profissionalizar envolve vários fatores que  

 

 

assume grande importância no plano individual, já que envolve a definição das 

futuras experiências profissionais, significando, principalmente, a definição de quem 

ser, muito mais do que fazer. Tomar uma decisão de carreira é, no entanto, um 

processo complexo. Embora algumas pessoas decidem facilmente, outros enfrentam 

dificuldades em tomar suas decisões de carreira, e muitos procuram orientação de 

profissionais (GATI; KRAUPZ; OSIPOW, 1996, p.510 ).  

 

 

 A definição das futuras experiências profissionais acaba, por vezes, sendo definida 

por experiências do presente “[...] na minha família todos são pedagogos”.  
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5.3.3 Nível de exigência do curso de Pedagogia  

 

 

Gráfico 1 – Nível de exigência do curso de Pedagogia percebido pelos alunos da IES 1 

 

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1– 2017. 

 

 

Em relação ao nível de exigência do curso de Pedagogia, as respostas foram analisadas 

e como mostra o Gráfico 1, 31% dos alunos da IES 1, ou seja, 14 alunos responderam que o 

nível de exigência é muito boa, 38%, cerca de 17 alunos responderam que é boa simplesmente 

e, 24% responderam que é regular, os 24%  representam 11 alunos, 4% representado por 2 

alunos responderam que o nível de exigência é fraco e 2% responderam ser muito fraco o que 

equivale a apenas 1 aluno. Para os alunos da IES 1, a predominância do nível de satisfação em 

relação ao nível de exigência do curso na formação de professores para o ensino de 

matemática é considerada boa. O Gráfico 2, a seguir, traz as respostas dos alunos da IES 2 

para essa mesma questão: 
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Gráfico 2 – Nível de exigência do curso de Pedagogia percebido pelos alunos da IES 2 

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 2 – 2017. 

 

 

Em relação aos alunos da IES 2 que responderam a mesma questão, observa-se no 

Gráfico 2 que apenas 18% dos alunos que responderam a essa questão considera que o nível 

de exigência do curso de Pedagogia da IES 2 na formação de professor para o ensino de 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental é muito boa; esse percentual  representa 7 

alunos, ou seja, metade do número dos alunos da IES 1 que responderam a essa questão. 25% 

dos alunos, o que equivale a 10 alunos, responderam que o nível de exigência é bom. Os que 

consideram o nível de exigência regular são 12 alunos que em percentual representa 30% e 

28% responderam que o nível de exigência é considerado fraco e muito fraco. 

Comparando as respostas dos alunos da IES 1 com as respostas dos alunos da IES 2, há 

uma concentração das respostas positivas por parte dos alunos da IES 1. Apesar de uma 

incidência maior daqueles que acham que o curso é muito bom ou bom na IES 1, ainda assim 

na IES 2 há uma incidência considerável de alunos que acham o curso  muito bom ou bom, há 

aqueles que considera o nível de exigência do curso na formação do professor para o ensino 

de matemática regular, ou seja, há uma percepção positiva maior por parte dos alunos da IES 

1 em relação à qualidade do curso.  

Nesta pesquisa, também foi questionado aos estudantes se a atuação do professor 

formador foi significativa no processo de ensino e aprendizagem do licenciando em relação à 

matemática. As respostas são analisadas no item a seguir. 
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5.3.4  Atuação do professor formador           

 

 

Gráfico 3 – Atuação do professor formador – IES 1 

 
 Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 - 2017. 

 

 

Em relação a essa questão, os alunos da IES 1 responderam, como mostra o Gráfico 3, 

que a atuação do professor formador foi significativa no processo de ensino e aprendizagem 

do licenciando em relação à matemática, sendo que 25 alunos responderam “sim”, ou seja, 

60% dos alunos acham que a atuação do professor formador foi significativa. Isso se verifica 

em algumas respostas dadas, tais como: “Foi significativo no sentido de buscar formas 

significativas para o processo de ensino-aprendizagem”; “Porque é uma nova forma de 

ensinar matemática onde os alunos aprenderam fazendo relação com seu cotidiano”; “Me 

mostrou que a matemática pode ser ensinada de várias maneiras, de forma didática e 

envolvente”; “Foi ensinado a trabalhar a matemática de forma lúdica”; “Pois a professora é 

muito boa”; “Os professores se qualificaram para dar a disciplina”; “As metodologias a serem 

utilizadas foram interessantes”. Houve também 11 alunos que responderam que a atuação do 

professor formador não foi significativa, mas não justificaram suas respostas. Esses alunos 

correspondem a um percentual de 40% dos que responderam ao questionário 
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Gráfico 4 – Atuação do professor formador – IES 2 

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 2 – 2017. 

 

 

Na IES 2, apenas 5% dos alunos responderam que a atuação do professor formador 

não foi significativa no processo de ensino e aprendizagem do licenciando em relação à 

matemática. Esse percentual de resposta negativa representa 2 alunos e 35 alunos 

apresentaram respostas afirmativas, sem comentários significativos, ou seja, de um modo 

geral, a maioria dos alunos pesquisados, o que representa 95%, está satisfeita com a atuação 

do professor formador, como demonstra o Gráfico 4.   

A atuação do professor formador possibilita aprendizagem e desenvolvimento dos 

futuros professores e essa atuação significa criar situações em que são desenvolvidas teoria e 

prática. Nesse sentido, Cavalcante (2013, p. 25) destaca que: “O professor ou professora 

precisa entender o que faz, para que possa escolher a melhor maneira de explicar como fez e 

conduzir os alunos a um processo de construção”.  

A relação entre “o que faz” e “como faz” são aspectos teóricos e práticos que, segundo 

Libâneo (1994), são duas dimensões da formação profissional do professor que não podem ser 

articulados isoladamente. A primeira dimensão compreende os aspectos teórico-científicos e é 

formada por conhecimentos e a segunda refere-se aos aspectos técnico-práticos, ou seja, aos 

meios utilizados pelos professores para transmitir o conhecimento. 

 

 

5.3.5 Contribuição do Estágio Supervisionado para o ensino da matemática  

 

 

No que diz respeito ao Estágio Supervisionado para o ensino da matemática nos anos 
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iniciais do ensino fundamental, pode-se observar na Tabela 10 que 90% dos alunos 

pesquisados responderam que realizaram estágio, enquanto que 10% responderam que ainda 

não fizeram estágio até aquele momento. 

 

 

Tabela 10 – Estágio Supervisionado 

  Realização      

Estágio 

IES 1 

(%) 

IES 2 

(%) 

média 

(%) 

Sim 85 95 90 

Não 15 5 10 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 e IES 2 – 

2017. 

 

 

Como mostra a Tabela 10, existe um percentual muito pequeno de alunos que não 

realizaram estágio, 15% na IES 1 e 5% na IES 2. A maioria dos alunos, tanto da IES 1 quanto 

da IES 2, realizou o estágio na Rede Pública Municipal e uma pequena minoria em escola 

privada. Duas alunas da IES 1 realizaram os seus estágios em uma escola de circo. Os alunos 

que ainda não realizaram o estágio responderam “ainda não peguei essa disciplina“, outros 

responderam que “não fez por conta do tempo”, mas que ainda vão fazer. Os alunos da IES 2 

responderam que “não havia necessidade de fazer o estágio”, não explicaram o motivo, outros 

responderam apenas “não” sem justificar.   

No questionário há uma questão sobre o que o aluno aprendeu no estágio e que vai 

ajudá-lo em sua atuação com a matemática nos anos iniciais. A maioria dos alunos da IES 1 

respondeu que “aprendi maneiras mais lúdicas de se ensinar matemática”, outros responderam 

que “quase tudo que aprendi irei usar e aprendi também a lidar com a matemática menos 

formal”. Um grupo de alunas realizou o estágio no mesmo local e elas relataram que 

realizaram no estágio a “Festa da Matemática”, um Projeto de Ensino e Aprendizagem na 

turma do 2º ano. Responderam ainda que aprenderam a “lidar com as diferenças de 

desenvolvimento de cada aluno”. Uma minoria respondeu que “o estágio não ajudou em nada, 

não aprendeu nada de matemática”, muitos responderam simplesmente “nada” sem 

justificativa. A resposta dessa minoria é impactante, um fato preocupante, pois o estágio 

possibilita observar e vivenciar as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas, uma 

continuidade do aprendizado teórico na prática. 

Em relação aos alunos da IES 2 que realizaram o estágio, alguns responderam que 

“aprenderam que tem que estudar mais, que não sabe nada de matemática” e que “as 

atividades no estágio não abrangeu matemática”. Teve também aqueles que responderam que 
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não aprenderam nada de matemática, apenas metodologias de ensino, conforme as respostas: 

“Não tive experiência com a matemática”; “as atividades não abrangeu matemática”; “não 

participei de nada de matemática”; “aprendi que tenho que estudar mais, não sei nada de 

matemática”; outros responderam somente “nada” sem justificar. 

Grande parte dos alunos pesquisados, tanto da IES 1 quanto da IES 2, realizou estágio 

e responderam a pergunta do questionário sobre a capacidade para ensinar matemática nos 

anos iniciais do ensino fundamental. 30 alunos da IES 1 responderam que não se sentem 

capacitados; essa quantidade representa em percentual 65% dos alunos pesquisados, enquanto 

que 16 alunos, o que representa 35%, responderam que se sentem capacitados para ensinar 

matemática, como mostra o gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Capacidade para ensinar matemática  

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1– 2017. 

 

 

Dos alunos da IES 2 que responderam a essa questão, 26 disseram que se sentem 

capacitados para ensinar matemática, enquanto que 14 alunos responderam que não se sentem 

capacitados, ou seja, os que responderam positivamente representam em percentual 65% e os 

que não se sentem capacitados representam 35% como mostra o Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Capacidade para ensinar matemática 

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 2 – 2017. 
             

 

O Estágio Supervisionado constitui uma das etapas mais importantes do curso de 

Pedagogia, pois é um dos momentos em que o aluno desenvolve sua capacidade para atuação 

na docência. Esse desenvolvimento, ou prática, acontece de forma coletiva, entendida como 

capacidade de articular com sujeitos sociais compromissados com projeto de educação. O 

Estágio Supervisionado consta do currículo, é obrigatório e na IES 2 está distribuído do 5º ao 

8º período com carga horária total de 360 horas. Na IES 1, o Estágio Supervisionado é uma 

disciplina do núcleo específico, com carga horária total de 400 horas e tem início no 5º 

semestre e deve ser concluído no 8º semestre. 

O Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia é realizado com a orientação de um 

professor e é nele que o aluno começa a adquirir segurança para o desempenho da profissão. 

Desse modo, Tardif (2002) ressalta que essa é uma etapa importante na vida acadêmica do 

licenciando, ou seja, é o momento em que o aluno vivencia a prática do que aprendeu 

teoricamente. O Estágio é um momento de se estabelecer relação entre a teoria estudada e os 

desafios e dilemas do exercício da profissão.   

  

 

5.4 DISCIPLINAS MATEMÁTICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A ATUAÇÃO DO 

PEDAGOGO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL   

 

 

Perguntado ao aluno sobre a disciplina e/ou atividade que considera que mais 

contribuiu para o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, na IES 1 as 
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respostas foram analisadas como demonstra o Gráfico 7: 

 

Gráfico 7 – Disciplina que mais contribuiu – IES 1  

 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 – 2017. 

 

 

Entre os alunos da IES 1, 64%, ou seja, 34 alunos responderam que a disciplina que 

mais contribuiu foi Fundamentos e Metodologias de Matemática na Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, enquanto 34%, ou seja, 18 alunos responderam que foram 

outras disciplinas como: Estatística, Psicologia, Libras, Projetos de pesquisa “Criação da 

Aprendizagem” e atividades denominadas pelos alunos de “Jogos de matemática”. Segundo 

eles, algumas dessas disciplinas citadas, como Psicologia e Libras não contribuíram para o 

ensino de conteúdos de matemática por serem disciplinas de outras áreas. 2% dos alunos 

responderam que, do ponto de vista deles, nenhuma disciplina no curso de Pedagogia 

contribui para o ensino de matemática. 

Essa mesma questão foi respondida pelos alunos do curso de Pedagogia da IES 2 e o 

resultado é quase equivalente ao resultado da IES 1 como mostra o Gráfico 8:  
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Gráfico 8 – Disciplina que mais contribuiu – IES 2 

 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 2 – 2017. 

 

 

Quanto aos alunos da IES 2, 66% responderam que a disciplina que mais contribuiu 

para o ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental foi Fundamentos 

Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática, 3% responderam que foram outras 

disciplinas que mais contribuiu mas, não falaram quais. O que chama a atenção é que na IES 2 

31% dos alunos (10) responderam que não sentem falta de nenhuma disciplina, enquanto que 

na IES 1 apenas 2% (6) não sentem falta de nenhuma disciplina, pois a matriz curricular do 

curso de Pedagogia já contempla todas as disciplinas a serem estudadas. 

Em relação às atividades do curso de Pedagogia que também contribuíram para o 

ensino de matemática nos anos iniciais, tanto os alunos da IES 1 quanto da IES 2 realizaram 

estágios como demonstrado na Tabela 10, p. 107, considerado uma etapa ou atividade muito 

importante para o desenvolvimento do conhecimento do futuro profissional na prática. 30 

alunos da IES 1 responderam que ainda não se sentem capacitados para ensinar matemática 

nos anos iniciais, o que pode ser verificado em algumas respostas, tais como: “devido a 

formação anterior, a formação básica, não me sinto preparada”; ”primeiramente teria que 

rever alguns conteúdos, buscar, pesquisar, estudar junto com os alunos, para desenvolver um 

trabalho de qualidade”; “Acho que não. Nunca fui boa em matemática e isso me causa 

insegurança”; os outros responderam que “não” sem justificar. Na IES 2 14 alunos 

responderam que não se sentem capacitados para ensinar matemática. Assim, os alunos da 

IES 2, apesar de terem realizado estágios e mesmo com o fato de que alguns não tiveram 

experiências com a matemática, uma vez que as atividades não abrangeram situações que 
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envolvem essa disciplina, 26 alunos sentem que estão capacitados para ensinar matemática, 

conforme se pode verificar em algumas respostas: “tenho uma boa base”; ”Um pouco, tenho 

pouco conhecimento na área”; “ porque aprendi na teoria alguns conteúdos que poderei 

aplicar na prática”; “porque o que aprendi será suficiente”, “porque consegui aprender a 

metodologia”; “tenho os aportes necessários para o ensino de qualquer disciplina”; “ pois sei 

que aprendi o que se deve, e tenho capacidade de melhorar a cada dia mais”; “ a partir do que 

eu aprendi em sala na universidade me sinto, porém não tenho experiência”; ”quando eu 

estiver formada”; “ por ter uma formação qualificada, por ter profissionais dedicado com 

minha formação no Ensino Fundamental.” 

 De acordo com as respostas dos alunos da IES 2, percebe-se que eles são mais 

otimistas, mais seguros. Embora os alunos da IES 2 sejam mais otimistas, no geral, a 

percepção não é considerada positiva em relação à contribuição da disciplina Fundamentos 

Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática e do Estágio Supervisionado para o 

ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Lacerda (2011) realizou a 

pesquisa para a dissertação de mestrado intitulada “O aluno concluinte do curso de Pedagogia 

e o ensino de Matemática nas séries iniciais”, no curso de Pedagogia da PUC- SP e a 

conclusão que se chegou quanto à contribuição dessas disciplinas para a formação do 

pedagogo para ensinar matemática é de que “em geral, não há uma percepção positiva da 

contribuição dessas disciplinas para a sua formação”. 

Baumann (2009) realizou uma pesquisa para sua dissertação de mestrado e sua 

intenção era verificar o processo de formação dos professores para o ensino de matemática 

nas séries iniciais, a partir da análise do Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia e 

da licenciatura em matemática da IES 1 e a conclusão a que se chegou é que “apesar de o 

projeto pedagógico explicitar os objetivos formativos a serem alcançados, na prática, eles não 

se realizam”. Da mesma forma, na presente pesquisa, realizada no curso de Pedagogia da IES 

1 e da IES 2, a conclusão a que se chegou é que a disciplina Fundamentos Teóricos e 

Metodológicos do Ensino de Matemática não contribui para o ensino de matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental no que se refere aos conteúdos matemáticos. Entretanto os 

dados desta pesquisa mostram que na visão dos estudantes, isto é, 64% dos alunos do curso de 

Pedagogia da IES 1 e 66% da IES 2  responderam  de forma uniforme, que esta disciplina, na 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, contribuiu para o ensino de 

metodologias no sentido lúdico da matemática como mostrado nos gráfico 7, p. 110 e  gráfico 

8, p.111. De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2012), o processo de ensino-aprendizagem 
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da matemática tem sido o objetivo principal de investigação nas pesquisas realizadas nos 

últimos anos. Nelas, o foco principal tem sido verificar a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos mais específicos e não mais os aspectos gerais. Essas mudanças vêm ocorrendo 

gradativamente e a intenção é melhorar a qualidade do ensino de matemática.  

Nesse sentido, destaca-se a pesquisa realizada por Lacerda (2011) em sua dissertação 

de mestrado, na qual realizou uma investigação na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo – PUC-SP, cujo título é “O aluno concluinte do curso de Pedagogia e o ensino de 

matemática nas séries iniciais”. Esse estudo verificou que “ao analisar as ementas das duas 

unidades temáticas, notamos que não há a previsão de ensino dos conteúdos matemáticos 

necessários para o trabalho que será desenvolvido nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental”. 

  Outra pesquisa de mestrado realizada por Montibeller (2015), intitulada “Pedagogos 

que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: a relação entre a formação 

inicial e a prática docente” tem como resultado obtido que “O curso de Pedagogia deixa uma 

lacuna entre a formação conceitual dos conteúdos matemáticos para uma consequente prática 

docente desses professores formadores”. A formação inicial deve propiciar aos futuros 

professores um ensino teórico-prático para que possam compreender o processo de ensino- 

aprendizagem da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Assim como estas pesquisas concluíram que seriam necessárias melhorias no aspecto 

de formação de professores nos cursos de Pedagogia para o ensino de matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental, constata-se que as melhoras ainda não acontecerão. Reforça-

se que o uso das tecnologias e metodologias inovadoras, salientadas nas pesquisas, deve ser 

estimulado como contribuição para  o ensino de matemática na formação de professores para 

o os anos iniciais do ensino fundamental.  

  

 

5.4.1 Contribuição do curso de Pedagogia para ensinar matemática  

 

 

Na entrevista foi questionado como os professores avaliam a formação do aluno no 

curso de Pedagogia, referente à área da matemática, PF2 afirma que “[...] Eu avalio 

positivamente, por quê? Porque antes da chegada da disciplina (se refere à disciplina 

Fundamentos e Metodologia de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental I e II), 

tem todo um arcabouço de disciplinas básicas que dão suporte para o pedagogo [...]” e diz 

ainda “[...] para além da disciplina que trabalha conteúdos e também procedimentos 
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metodológicos e bases teóricas sobre a questão do ensino de matemática, existe ainda o 

estágio [...]”. PF1 respondeu da seguinte forma: “[...] Eu avalio que, é uma formação básica, 

em pequeno tempo [...]”, ela ressalta ainda que “[...] considero que é uma formação adequada, 

sólida, mas que a gente sempre avalia que seria interessante outras disciplinas para um melhor 

aprofundamento [...]”. PF1 não explicou que disciplinas seriam, mas afirmou que já fez essa 

proposta para a instituição e não mencionou se foi acatada. 

 Os professores da IES 2 responderam da seguinte forma: PP1, em seu depoimento, 

relatou que “[...] precisa melhorar muito [...]” e questionou “[...] Que formação em 

Matemática a Universidade, no caso a IES 2, está oferecendo para o curso de Pedagogia? [...]” 

e disse ainda que quando foi para o curso de Pedagogia, pois até então lecionava no curso de 

Matemática na mesma instituição, “[...] levei um susto porque falta muita coisa [...]”, com a 

expressão “muita coisa” ela refere-se a conteúdos de matemática e diz que já passou a 

situação para a coordenação do curso de Pedagogia. PP2 relatou que “[...] eu avalio como uma 

formação superficial [...]” e, atribui isso ao pouco tempo que tem para trabalhar com a 

matemática, apenas seis meses. 

Os professores avaliam a formação do aluno no curso de Pedagogia no que se refere à 

matemática de forma variada. Os alunos expressaram suas expectativas em relação ao curso 

de Pedagogia também de forma variada como mostram os gráficos 9 e 10:  

 

 

Gráfico 9 – Expectativa em relação ao curso de Pedagogia IES 1 

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 – 2017. 

 

 

Na IES 1, 58% dos alunos responderam que suas expectativas em relação ao curso são 



117 

 

 

 

atendidas, que se “identificaram com o curso, que é um bom curso para o exercício da 

profissão com responsabilidade”, outros já responderam que “gosta do curso por causa dos 

bons professores, pelo suporte e conhecimento desses professores”. 

 Os alunos que responderam que suas expectativas em relação ao curso não são 

atendidas, ou seja, 38% , disseram que “o curso não tem disciplina para atuação na Educação 

Infantil e EAJA”, outros responderam que “tem falhas na Matriz Curricular”, não 

especificando que tipo de falhas e que “o curso não é prático, muito teórico”, essa resposta foi 

dada por 26 alunos, ou seja, o curso tem muita teoria e pouca prática na opinião da maioria 

dos que responderam ao questionário.  

 

 

Gráfico 10 – Expectativa em relação ao curso de Pedagogia IES 2 

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 2 – 2017. 

 

 

As respostas dadas pelos alunos da IES 2 à pergunta “Suas expectativas em relação ao 

curso são atendidas?” tiveram o seguinte resultado: 84% responderam que sim, são atendidas. 

Analisando as respostas desses alunos, alguns responderam “estou na Faculdade certa, o 

aprendizado ultrapassou as expectativas”, outros responderam “o ensino proposto está sendo 

realizado”, e ainda alguns responderam que o curso de Pedagogia tem “Bons professores” e 

que se “Identificou com o curso”, o curso de Pedagogia “ampliou a visão de mundo, noção da 

realidade da criança, do aluno e o papel do professor”. 

Os alunos da IES 2 que responderam que suas expectativas em relação ao curso de 

Pedagogia não são atendidas representam 16% como mostra o Gráfico 10. A maioria desses 

alunos respondeu que o curso “Deixa a desejar nas metodologias, no ensino e na 
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aprendizagem”. Outros responderam que “Em parte, seria necessário um aprofundamento em 

relação a como lecionar as disciplinas” e que “Gostaria de ter mais contato com a prática”. 

Tanto os alunos da IES 1 quanto os da IES 2 têm em suas respostas motivos em comum, 

quanto ao fato de que consideram que suas expectativas em relação aos cursos não são 

atendidas, mas o percentual de alunos insatisfeitos na IES 1 é maior devido à falta de 

atividade prática, conforme apontou respostas da maioria dos alunos. O processo de ensino e 

aprendizagem no curso de Pedagogia requer uma sólida formação teórico-prática e, segundo 

Libâneo (1994, p. 28), “Muitas pessoas acreditam que o desempenho satisfatório do professor 

em sala de aula depende de vocação natural ou somente da experiência prática, descartando-se 

a teoria”. O tempo de experiência prática ajuda o professor no desempenho em sala de aula, 

mas é necessário o domínio das bases teórico-científicas e técnicas que permite pensar sua 

prática e melhorar, cada vez mais, a qualidade do trabalho docente.  

Assim, para que o curso de Pedagogia possa contribuir para o ensino de matemática, o 

professor formador, segundo Mizukami (2013) deve: 

 

 

[...] possibilitar processos de aprendizagem e de desenvolvimento profissional da 

docência que tenham impacto para os futuros professores e para os iniciantes, 

espera-se que os formadores criem situações que possibilitem, ao longo do processo 

formativo, construção de atitude investigativa de aspectos de processos educacionais 

gerais e específico (MIZUKAMI, 2013, p. 228). 
 

 

 O trabalho dos formadores, nesse sentido, possibilita não somente a aprendizagem e o 

desenvolvimento, mas também considera o processo  como um conjunto composto de valores, 

conhecimentos profissionais e ainda o contexto das escolas. 

Em relação ao que o aluno pesquisado pensa que o curso de Pedagogia pode contribuir 

para a sua atuação docente no ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, 

foram analisadas as respostas dadas à pergunta do questionário sobre se “sente falta de algum 

conteúdo” como mostram os Gráficos 11 e 12 (p.119-120). 
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Gráfico 11 – Faltam conteúdos – alunos IES 1 

 
Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 1 – 2017. 

 

Na questão em que foi perguntado se o aluno sente falta de algum conteúdo para 

ensinar matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, 79% dos alunos da IES 1 

responderam que sim; eles afirmaram que sentem falta dos conteúdos de Multiplicação e 

Divisão, de Matemática Básica e Operações numéricas. Dos alunos que responderam que não 

sentem falta de conteúdos para ensinar matemática, 1 respondeu que “não sei matemática para 

opinar”, 1 aluno respondeu que “a professora é ótima, trabalha todo o conteúdo em seminários 

(oficinas)”, 1 aluno também respondeu que “as disciplinas de matemática que cursamos ao 

longo da graduação nos mostram o caminho para ensinar matemática” e  1 aluno respondeu 

que “o curso de Pedagogia apresenta várias linguagens matemáticas e faz abordagens 

metodológicas sobre o assunto”, mas não especificou sobre qual “assunto da matemática” se 

referia e os outros responderam simplesmente que  “Não“, sem nenhuma justificativa. 

 A falta de conteúdos de matemática justifica o resultado demonstrado na Tabela 9 

sobre a questão “Qual disciplina você leciona?”; dos alunos que responderam que lecionam, 

7% (10 alunos) responderam que lecionam matemática e outras disciplinas, “outras 

disciplinas” da Educação Infantil e Alfabetização, não especificou quais disciplinas. Apenas 2 

alunos lecionam a disciplina de matemática como “reforço escolar numa ONG para grupo de 

crianças”.   

Os Alunos do curso de Pedagogia pesquisados na IES Pública ainda estão em processo 

de formação, apesar de já terem cursado as disciplinas Fundamentos e Metodologia de 
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Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental I e II, eles não se sentem preparados 

para o exercício da docência.  

Professores e alunos da IES 1 têm visões diferentes sobre o ensino da matemática nos 

anos iniciais. PF1 e PF2 consideram o que ensinam essencial para o pedagogo e que a 

formação continuada será o meio para aprofundamento do conteúdo. Na visão dos alunos a 

formação para o ensino de matemática é deficitária. Professores da IES 2 e alunos têm visões 

similares sobre o ensino da matemática nos anos iniciais. PP1 e PP2 avaliam que falta 

conteúdo matemático e que o tempo é pouco para realizar tal tarefa.  Os alunos afirmam que 

falta estudar mais conteúdos matemáticos ao longo do curso. Tanto os alunos da IES 1 quanto 

da IES 2 relatam insegurança para trabalhar conteúdos de matemática nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

 

Gráfico 12 – Faltam conteúdos – alunos IES 2 

 

Fonte: Questionário de pesquisa de campo aplicado a alunos do curso de Pedagogia da IES 2 – 2017. 

 

 

 Quando foi perguntado aos alunos do curso de Pedagogia da IES 2 se sentem falta de 

algum conteúdo para ensinar matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, 63% 

responderam que sim e 37% responderam que não sentem falta de conteúdos para ensinar 

matemática. Dos 24 alunos que responderam de forma afirmativa ao questionamento se 

sentem falta de algum conteúdo para ensinar matemática, alguns responderam que “a 

Matemática é muito difícil e não temos um aprofundamento nos conteúdos”, outros 

responderam que sentem falta das “funções, do Básico na Matemática”. Os 14 alunos que 



121 

 

 

 

responderam que não sentem falta, de acordo com as respostas analisadas, não respondeu 

desse modo porque sabem o conteúdo, pelo contrário, não sabem e um aluno respondeu que 

“O ensino é muito delimitado, aborda conteúdo de matemática e não como de fato se ensina a 

matemática”, um outro respondeu que não sente falta porque “As dificuldades  em entender a 

matemática não foram sanadas” um outro respondeu que “não sente falta porque para os anos 

iniciais somos bem orientados, mas só teoricamente”. Outro aluno respondeu que não, pois 

“existem hoje no mercado inúmeras formas de conteúdos para se ensinar matemática”, ou 

seja, dá a entender que esse aluno não está preocupado em aprender matemática no curso de 

Pedagogia para ensinar nos anos iniciais do ensino fundamental, quando ele precisar vai 

buscar no “mercado”. Outro aluno respondeu que não sente falta de conteúdos de matemática 

porque “o curso nos dá a base para isso”.   

O que se percebe é que, de modo geral, tanto os alunos da IES 1 quanto os da IES 2, 

que participaram da pesquisa, responderam ao questionário de forma mais objetiva, enquanto 

que em relação às questões que exigiam uma resposta subjetiva e mais reflexiva, a maioria 

não opinou. Entretanto, percebe-se que os alunos sentem falta de algum conteúdo para ensinar 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental como mostram os Gráficos 11 e 12.  

Apesar de os alunos, de modo geral, responderem que sentem falta de conteúdos para 

ensinar matemática nos anos iniciais, todos os professores entrevistados responderam que 

ensinam conteúdos específicos da matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental no 

curso de Pedagogia. Isso pode ser evidenciado na fala de PF2 [...] “Sim, sim. A gente 

trabalha, quando a gente fala de conteúdo, a gente trabalha não só os conteúdos conceituais, 

mas também os atitudinais [...]”, diz ainda que “[...] o curso de Pedagogia é um curso de 

muita carga de leitura, muita pesquisa [...]”, “[...] trabalha os conteúdos e a gente tem o 

cuidado de não focar os conteúdos nos números e operações [...] trabalha também grandezas e 

medidas [...]”. PF1 relata também que “[...] Sim, nós trabalhamos tanto do ponto de vista da 

Educação Infantil [...] trabalhamos com o que nós chamamos, não exatamente de conceitos 

matemáticos, mas de noções que são essenciais para o desenvolvimento de conceitos [...]”. 

PP1 relata que também trabalha os conteúdos de matemática “[...] Sim, específico [...]  

Inclusive começamos a trabalhar a BNCC [...]  pega todos os conteúdos que eles vão trabalhar 

nos anos iniciais e a gente faz um trabalho com todos eles [...] a gente está trabalhando as 

quatro operações agora [...] como trabalhar a divisão, ou seja a gente trabalha as questões para 

o Ensino Fundamental”.  PP1 relata no final da entrevista que, apesar de trabalhar os 

conteúdos para o ensino da matemática, entende que eles não são suficientes. Esse 
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depoimento está de acordo com o que pensam os alunos da IES 2, pois 63% responderam que 

sentem falta de conteúdos para o ensino da matemática nos anos iniciais.  PP1, em seu 

depoimento, afirma que está lecionando no curso de Pedagogia há apenas um semestre, 

demonstra certa inquietação em relação ao ensino de matemática no curso de Pedagogia e 

essa “preocupação” com os conteúdos de matemática é confirmada por alguns alunos nas 

respostas dadas ao questionário, quando afirmam que PP1 realmente ensina conteúdos que 

envolvem matemática. 

 
[...] já tenho, como nas respostas anteriores, a minha concepção do que o curso está oferecendo para esses 

alunos, acho que está falho, e eu estou tentando de todas as formas, fazendo minhas pesquisas, buscando 

sempre outras fontes, outros materiais, sempre levando o concreto para elas [...].(Entrevista realizada com 

PP1) 

  

 PP2 pontua que “[...] Sim, eu trabalho com os conteúdos, tanto na educação infantil, 

quanto no Ensino Fundamental”. Percebe-se que há uma contradição entre o que os alunos 

responderam no questionário, representado no Gráfico 4, p. 106, com o que estes professores 

relatam em seus depoimentos sobre o ensino de conteúdos matemáticos nos cursos de 

Pedagogia.     

 Quando perguntado aos alunos da IES 1, por meio do questionário o que acha que o 

curso de Pedagogia pode contribuir para a atuação docente no ensino de matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental, eles responderam que pode contribuir com mais aulas práticas 

e estágios e que é necessário modificar a matriz curricular do curso de Pedagogia, mas não 

especificaram como seria essa modificação. Outros alunos responderam que pode contribuir 

com mais trabalhos e pesquisas na área da matemática a serem desenvolvidas durante o curso 

de Pedagogia. Os alunos da IES 2 responderam que o curso de Pedagogia pode contribuir 

muito para a atuação docente no ensino de matemática, mas no momento a contribuição ainda 

é pouca, mesmo com as disciplinas de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de 

Matemática e o Estágio Supervisionado.  

 Com relação à questão sobre o que os alunos mudariam no curso de Pedagogia, 

pensando em sua atuação docente como professor de matemática nos anos iniciais, ao analisar 

as respostas dos questionários, a conclusão a que se chega é que, no geral, tanto alunos da IES 

1 quanto da IES 2 sugerem acrescentar, na matriz curricular, uma disciplina obrigatória com 

conteúdos matemáticos básicos associados à metodologia de ensino destes conteúdos, 

“ensinar como de fato se ensina matemática”, “aprofundar nos conteúdos” e “uma carga 

horária maior” com atividades práticas envolvendo, além dos conteúdos de matemática, o 
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cotidiano do aluno, ou seja, um aprendizado mais significativo e contextualizado.   

 Apesar de o curso de Pedagogia, tanto da IES 1, quanto da IES 2, ter recebido  críticas 

não positivas por parte de alguns alunos, o curso é bastante procurado por estudantes que 

querem ingressar em uma universidade, conforme dados divulgados no Portal de Notícias do 

MEC. Em 2015, o curso de Pedagogia ficou em 3º lugar no Brasil com 213.432 mil 

matrículas com bolsas conforme o Sistema de Seleção Unificada (SISU) e ProUni. Em 2016, 

esse número foi de 240.500 mil inscritos, ocupando o 2º lugar. Já em 2017, a procura pelo 

curso de Pedagogia caiu, mas ainda assim ocupou o 5º lugar dentre os cursos mais procurados 

conforme dados do SISU e ProUni. Ainda segundo o Portal do MEC, esse aumento é devido 

ao fato de que o curso de Pedagogia prioriza a formação de professores da educação básica.  
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TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

 

Analisar e compreender o papel do curso de Pedagogia na formação de professores 

em matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental foi o objetivo deste estudo. Para 

essa análise, fez-se necessário conhecer e ouvir os principais envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem da matemática para os anos iniciais do ensino fundamental que são os 

que ensinam e os que estão aprendendo no curso de Pedagogia de duas instituições de ensino 

superior, uma pública e outra confessional.. 

 A partir dos dados analisados, constatou-se que os alunos do curso de Pedagogia 

sentem necessidade de mais aulas de Matemática, além de diferenciadas metodologias de 

ensino relacionadas aos conteúdos matemáticos. Desse modo, eles entendem que poderão 

atuar com mais segurança em sala de aula. Verificou-se também, a partir dos dados, que os 

alunos licenciandos têm grande desejo e empenho em aprender e se aperfeiçoar, para isso 

seria necessário rever a Matriz Curricular, principalmente quanto à carga horária e aos 

conteúdos específicos da matemática. A pesquisa evidenciou também que os alunos, de um 

modo geral, são críticos e exigentes, falam o que realmente sentem, mas que estão fazendo o 

curso que escolheram, estão na Universidade certa e querem ser professores. 

Após o estudo do Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da IES 1 e da IES 2, 

verificou-se  que sua estrutura atende ao que é proposto em seus objetivos, cumpre a Matriz 

Curricular bem como o que propõe a Resolução CNE/CP nº 01 de 15/05/2006, que instituiu 

as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia. A ementa da disciplina Fundamentos 

Teóricos e Metodológicos do Ensino de Matemática do curso de Pedagogia da IES 2 visa um 

estudo da matemática com abordagens mais no sentido teórico-metodológico e na legislação, 

não abarcando conteúdos matemáticos. A disciplina Fundamentos e Metodologias de 

Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I e II da IES 1 também traz em sua 

ementa abordagens fundamentos teóricos e metodológicos dos conteúdos, mas apenas no que 

se refere aos conceitos matemáticos nos anos iniciais do ensino fundamental. Não aborda 

operações e resoluções de problemas matemáticos. Isso foi confirmado também pela análise 

dos Planos de Ensino dos professores. 

As Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia preveem o ensino de 

matemática, pelo pedagogo, no ciclo I nos agrupamentos A, B,C e ciclo II agrupamento D. 

Desse modo, o professor deve ter conhecimento dos objetivos e dos conteúdos para conduzir 
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a sala de aula desses ciclos no que se refere ao ensino e aprendizagem da matemática. Os 

conteúdos matemáticos e os objetivos apresentados nos três primeiros agrupamentos não são 

contemplados nas ementas das disciplinas (como foi evidenciado no Quadro 2) das IES 

pesquisadas, a IES 1 contempla em sua ementa uma pequena introdução de conteúdos 

matemáticos, mas em relação aos conteúdos para os anos iniciais do ensino fundamental 

ainda faltam muitos. Pode-se concluir após a análise dos Projetos Pedagógicos do curso de 

Pedagogia e dos Planos de Ensino tanto da IES 1  quanto da IES 2, que os conteúdos 

matemáticos abordados não são suficientes para o trabalho docente do futuro professor 

pedagogo no que se refere ao ensino de matemática para os anos iniciais do ensino 

fundamental.  Os alunos entram no curso sem o conhecimento básico de matemática, o que 

foi constatado pelas respostas dadas às perguntas do questionário que se referem a esse 

assunto. 

Os professores participantes da pesquisa das duas Instituições de Ensino Superior 

(IES), são qualificados para o ensino da Matemática, utilizam metodologias variadas, mas, no 

que refere à formação do pedagogo para o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental, a formação adequada ainda não acontece, pois dependem de fatores que não 

partem dos professores. Existe proposta de alguns professores entrevistados, preocupados 

com a formação do pedagogo para o ensino de matemática, no sentido de alterar a forma 

como vem ocorrendo essa formação. 

A qualidade da formação de professores pedagogos para o ensino de matemática para 

os anos iniciais do ensino fundamental é objeto de pesquisas que vêm ocorrendo nos últimos 

anos. Apesar do crescimento considerável de pesquisas direcionadas a investigar a formação 

de professores polivalentes para o ensino da matemática nos anos iniciais, verifica-se nos 

resultados obtidos nas pesquisas estudadas que os conhecimentos necessários aos pedagogos 

para ensinar matemática não são suficientes. Esses conhecimentos devem ocorrer na 

perspectiva dos objetivos de ensino, das diretrizes dos cursos de Pedagogia, dos Planos de 

Ensino dos cursos e dos conteúdos matemáticos que serão trabalhados nos anos iniciais do 

ensino fundamental.   

Embora as pesquisas sobre a formação de professores pedagogos para o ensino de 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental indiquem que os conhecimentos para o 

ensino de matemática são insuficientes, acreditamos que o aumento das pesquisas nessa área 

possa contribuir para compreender o papel do curso de Pedagogia na formação de professores 

de matemática para os anos iniciais do ensino fundamental.  
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 O papel do curso de Pedagogia é a formação de professores para a educação básica e 

esses professores desempenham suas funções em creches, na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Esse profissional pode também atuar na educação de jovens e 

adultos que corresponde ao ensino fundamental. Nessa perspectiva, o ensino dos conteúdos 

da matemática inicia-se na educação infantil e cabe ao curso de Pedagogia a formação de 

professores polivalentes para os anos iniciais do ensino fundamental acerca dos saberes da 

matemática e dos processos teóricos, práticos e metodológicos do ensino aprendizagem. 

Dessa forma, cabe às universidades promoverem mudanças que possam beneficiar os cursos 

de Pedagogia no que se refere ao ensino de conteúdos matemáticos, isto é, que os saberes 

matemáticos sejam apresentados na formação de professores para os anos iniciais do ensino 

fundamental de modo que contemple mais conteúdos por meio de teoria e prática, 

indispensáveis e úteis tanto para os professores atuantes quanto aos futuros professores 

licenciandos. 

Finalizamos esta pesquisa, cuja trajetória deixa uma experiência, que no início era 

desconhecida e, ao passo que os caminhos foram trilhados, os conhecimentos foram 

agregados. Com o conhecimento vem junto o crescimento, o que era bruto tornou-se 

lapidado, tudo é possível, tudo vale a pena, tudo se transforma e, nesse sentido o eixo 

transformador é a Educação.   
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Apêndice A - Entrevista Transcrita, Realizada com o Professor (A) PF-1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

AREA DE CONCENTRAÇÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES 

Mestranda: Maria Odilma Oliveira Castro 

Orientadora: Profª Dra. Sandramara Matias Chaves 

Observações: 

 Entrevista realizada em conformidade com o Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido, aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa/CEP/UFG/PUC GO, 

apresentado ao professor (a) antes da entrevista. 

 Foi apresentado o Roteiro da entrevista  

 Entrevista realizada no dia 13/09/2017 às 18:15. Ocupamos uma sala que não estava 

tendo aula no momento ao lado da sala onde a professora iria ministrar aula e seus 

alunos chegavam. 

 O tempo de duração foi de aproximadamente 35 minutos devido ao horário de aula.  

 A professora será identificada por PF-1 

 Minha identificação nas falas; Maria 

 

Prezado (a) professor (a),  

Esta pesquisa faz parte de minha dissertação de Mestrado sobre o tema: A Formação de 

Professores em Matemática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: o papel do curso de 

pedagogia. O objetivo é analisar o papel do curso de Pedagogia na formação de professores 

em matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. Os dados  

Roteiro para entrevista com professores (as) do curso de Licenciatura em Pedagogia de 

Instituições do Ensino Superior de Goiânia-Go.Os dados que serão publicados é em 

conformidade com o TCLE/CEP/UFG/PUC GO.  
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Roteiro para entrevista com professores (as) do curso de Licenciatura em Pedagogia de 

Instituições do Ensino Superior de Goiânia-Go. 

Profª.: PF-1 

1) Maria: Como você avalia a formação do aluno no curso de Pedagogia, 

referente à área da matemática?  

PF-1 Eu avalio que, é uma formação básica, em pequeno tempo, no currículo que temos a 

formação é muito rápida, mas possível de se trabalhar o que é essencial. Eu considero que é 

uma formação adequada, sólida, mas que a gente sempre avalia que seria interessante outras 

disciplinas para um melhor aprofundamento. Iniciativa inclusive, que propomos aqui na 

Instituição. 

2) Maria: Você ensina, no curso de Pedagogia, conteúdos específicos da 

matemática para as séries iniciais do Ensino Fundamental? 

PF-1 Sim, nós trabalhamos tanto do ponto de vista da Educação infantil, então a matemática, 

a presença da matemática na educação infantil, que antecede a alfabetização; discutimos o que 

significa falar de matemática na educação infantil, e trabalhamos com o que nós chamamos, 

não exatamente de conceitos matemáticos mas de noções que são essenciais para o 

desenvolvimento de conceitos que serão posteriormente em fases seguintes elaboradas. 

Trabalhamos com a educação dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, e não há como 

falar em como ensinar, em metodologia do ensino, sem se falar do objeto de ensino. Então, 

trabalhamos com o conteúdo da alfabetização, e os cinco anos trabalhamos exatamente as 

referências de conteúdo, o grupo dos quatros blocos de conteúdos, tentando enfatizar sempre, 

pensando os princípios teóricos metodológicos, mas sempre associado a esses princípios que 

são básicos. Também com relação aos anos iniciais, quero acrescentar que nossa preocupação 

também com a educação de jovens e adultos, quando falamos de anos iniciais, pensamos na 

formação do professor que vai atuar com crianças tanto quanto o EAJA, e também, então na 

nossa discussão a educação de jovens e adultos está sempre presente aqui.  

Maria:  Até porque hoje em dia tem muitos alunos que estão voltando mais para esses, 

educação de jovens e adultos né? 

PF-1 Exatamente! 

3) Maria: O que você considera significativo, do ponto de vista da formação, 

para um pedagogo atuar na disciplina de matemática nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental? 
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PF-1  Se a gente pensar na formação do professor e pensar o que seria um bom professor de 

matemática, nós vamos pensar que ele precisa do domínio do saber, do conhecimento da 

ciência que será objeto de ensino, é essencial que ele tenha conhecimento e domínio 

metodológico, epistemológico e também, sem esquecer que ele tem esse papel político que 

também está associado a essa educação matemática que a gente propõe. Então, penso que, 

costumo dizer e usar uma expressão que é dito que é preciso ter intimidade com a matemática, 

que significa um domínio de conteúdo, um domínio de metodologia, caminhos diferentes para 

se propor o ensino  dessa ciência, e pensar aí o papel político do educador de matemática.  

Maria: pra não ficar só naquela matemática dura né?! 

PF-1  Exatamente! 

4) Maria: Fale um pouco dessa formação em relação aos conhecimentos matemáticos 

adquiridos pelos alunos.  

PF-1  Quando você fala, "formação em relação aos conhecimentos matemáticos adquirido 

pelos alunos", você quer que eu faça uma avaliação do ponto de vista do ensino aprendizagem 

do ponto de vista do aluno pedagogo? É, nós temos uma característica na pedagogia, é nossa 

primeira discussão das disciplinas na área da matemática, é desmistificar esse ensino, essa 

ciência;  por se tratar de um curso de humanas normalmente o aluno chega a ter um certo 

estranhamento falar de educação em matemática. Então, isso vem de uma dificuldade que é a 

história de vida acadêmica dos alunos. Então primeiro a gente precisa, junto com meus alunos 

discutir, teoricamente a própria natureza da ciência matemática, a importância na vida 

cotidiana, na vida acadêmica, e aí é o ponto de partida que para os alunos se abram aí para 

rever a própria história. Então, nessa  jornada durante a formação eu vejo um crescimento, um 

domínio, inclusive uma re-elaboração  dessa concepção do que é matemática, da importância 

dessa ciência na vida. Por que, geralmente não é a disciplina de preferência dos alunos. Então, 

nenhum pedagogo chega, nenhum, seria excessivo dizer, mais não é a maioria que chega de 

imediato dizendo  que se imagina, querendo ser professor de matemática, então a gente 

precisa trabalhar essa concepção, essa dificuldade que vem de uma vivência como aluno que 

não deve ser transferida, que deve ser revista re-elaborada na formação, e aí, para você pensar 

uma prática pedagógica diferente. 

5) Maria: Como você analisa a sua prática sendo professor (a) de disciplina que envolve 

matemática na formação de alunos que irão atuar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental? Bom, apesar de que sou pedagoga, mas sempre atuei antes de entrar aqui na 

Universidade como professora de matemática, atuei em todas as fases, inclusive, ensino 
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médio, fase que eu nem tenho habilitação para atuar. Então, eu sempre tive muito interesse, 

muita curiosidade, e sempre reconheci muito a importância da matemática, e sempre me 

percebi na condição de professora nessa experiência de educação básica, que era preciso rever 

essa formação do professor. Por que uma ciência tão importante causa tanto problema, tanta 

dificuldade, tanto distanciamento na sala, no ensino, ao longo vida do estudante?! Então, eu 

sempre procuro caminhos diferentes para se trabalhar, mostrando para o alunos questões que 

são atuais, trazendo uma matemática que está ligada à vida cotidiana, então o princípio de 

trabalhar o mundo real, o mundo "vida" na sala de aula, que acho que é essencial para o aluno 

perceber que se é uma ciência, que está aí, que foi elaborada pelo homem, para resolver e 

responder, ajudar a interpretar a realidade, o domínio e o saber dessa ciência é essencial na 

vida. Então, procuro uma metodologia que caminhe nesse sentido. 

6) Maria: Como são realizadas as atividades com os licenciandos no que se refere aos 

conteúdos das disciplinas de  matemática? Que metodologias você utiliza para lidar com 

esses conteúdos? 

PF-1 É como acabei de falar um pouco, mas como trabalhamos os princípios teóricos da 

educação matemática, nós trabalhamos com muita leitura de textos que tratem as diferentes 

concepções de educação matemática, tendências atuais de ensino. Desenvolvemos estudos 

teóricos mas também temos uma preocupação em desenvolver atividades de natureza teórico- 

práticas, tanto que temos um laboratório e no momento de nossas disciplinas, nós 

desenvolvemos elaboração de propostas para a educação matemática nas diferentes fases em 

que nós atuamos. Então,  a gente tenta pensar a escola, trazer a realidade para escola, 

culminando sempre na elaboração e na socialização na apresentação dessas propostas que são 

pensadas a partir dos estudos teóricos que são desenvolvidos também na disciplina. 

7) Maria: Esses conteúdos são suficientes para a formação dos futuros professores para 

o ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

PF-1 São básico, o "suficiente" vai depender da realidade. Ser professor é estar 

permanentemente em formação, estudando. Então, eu penso que a gente trabalha princípios 

que mostrem, inclusive, para nossos alunos que é preciso sempre buscar, contextualizar, 

atualizar. Então, a gente pensa que dentro da disponibilidade de tempo, dentro da carga 

horária prevista nas diferentes disciplinas, trabalhamos com o básico, mas, sem dúvida 

nenhuma gostaríamos trabalhar muito mais, porque são muitos anos e um conteúdo muito 

extenso para se trabalhar em pouco tempo. 

8) Maria: Você busca recursos para se capacitar? Quais recursos? Em que momentos? 
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PF-1  Sempre! O trabalho de professor é continuado; a gente está sempre buscando 

atualização, a discussão. Uma coisa que eu acho importante é não perder o contato com a 

realidade da escola, sempre saber como que essa matemática está sendo desenvolvida nas 

escolas públicas, nas escolas particulares, e trazer essas questões para serem discutidas, mas, 

não uma discussão sem fundamento mas, então é  buscar o que se propõe em termos de 

tendências de ensino, as dificuldades e desafios da vida contemporânea nesse mundo da 

tecnologia, ao qual a matemática está intrinsecamente relacionada. Então é um estudo 

permanente, buscando sempre resposta para os desafios que são apresentados, e não perder de 

vista esse contato da realidade da escola. 

9) Maria: Em relação a avaliação da aprendizagem, como os alunos do curso de 

pedagogia são avaliados nesta disciplina?  

PF-1  De forma, de ponto de vista diversificado de forma contínua, mas também não abro 

mão de momentos que são considerados mais tradicionais. Eu vejo que, a associação das 

leitura, a discussão em grupo, as experiências que cada um tem a partir da própria realização 

dos trabalhos na disciplina mas também das discussões da leituras, mas acho importante que 

tenha momentos de síntese pessoal, de um estudo individual, recorro às provas, aos trabalhos. 

A medida que a metodologia muda, você muda a sua forma de avaliar mais, sempre mantendo 

uma avaliação permanente, continuada para a gente intervir sempre que necessário, a tempo, 

até inclusive, mudar o rumo da disciplina, e não esperar para verificar o desempenho do aluno 

no final do semestre.  

Maria: E esse desempenho não deve ser verificado precisamente só com uma prova? 

PF-1 Nunca! De forma alguma. Prova é um instrumento, mas são várias outras formas de 

avaliar, e que são formas que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, que serão 

instrumentos que no futuro serão objeto de trabalho. O aluno hoje em formação, ele será o 

professor e avaliar vai ser parte do trabalho, avaliar e ser avaliado. Então a gente conhecer as 

diferentes formas de avaliação adequada aos trabalhos diferentes que estão sendo  realizados 

acho que vai dar aí respostas tanto para esse pensar a aprendizagem do aluno, como do 

próprio ponto de vista da avaliação da própria metodologia do professor, no caso a minha 

metodologia. 

Maria: e a matemática está em tudo né? 

PF-1: da hora que a gente acorda, da hora que a gente deita. Eu sempre falo para os alunos 

que eu tenho dó de quem não gosta de matemática, porque como é que sobrevive nesse 

mundo? Você acorda olhando no relógio, que horas, quantos minutos eu posso dormir mais, 
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quanto eu vou gastar, quanto vou tirar na prova, o tempo todo. Então o conhecimento 

matemático está na vida. Tanto é que aqueles que não são escolarizados eles desenvolve uma 

maneira de matematizar, que não é formal, escolar, mas que é tão eficiente tanto quanto, 

porque não é possível passar pela vida moderna sem você reter, elaborar a matemática em 

várias situações diferentes. 
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Apêndice B - Entrevista transcrita, realizada com o professor PF-2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

AREA DE CONCENTRAÇÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES 

Mestranda: Maria Odilma Oliveira Castro 

Orientadora: Profª Dra. Sandramara Matias Chaves 

Observações: 

 Entrevista realizada em conformidade com o Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido, aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa/CEP/UFG/PUC GO, 

apresentado ao professor (a) antes da entrevista. 

 Foi apresentado o Roteiro da entrevista  

 Entrevista realizada no dia 27/10/2017 pela manhã no intervalo da aula (recreio), 

durante a entrevista o professor (a) permaneceu o tempo todo  com um copo de café 

nas mãos que no final da entrevista acredito já estava gelado. 

 O tempo de duração foi de aproximadamente 35 minutos devido ao horário de aula.  

 O professor (a) será identificado (a) por PF-2 

 Minha identificação nas falas; Maria 

 

 

 

Prezado (a) professor (a),  

Esta pesquisa faz parte de minha dissertação de Mestrado sobre o tema: A Formação de 

Professores em Matemática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: o papel do curso de 

pedagogia. O objetivo é analisar o papel do curso de Pedagogia na formação de professores 

em matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. Os dados  

Roteiro para entrevista com professores (as) do curso de Licenciatura em Pedagogia de 

Instituições do Ensino Superior de Goiânia-Go.Os dados que serão publicados é em 

conformidade com o TCLE/CEP/UFG/PUC GO.  
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Professor (a) PF-2 

1) Maria: Como você avalia a formação do aluno no curso de Pedagogia, referente à área 

da matemática? 

PF-2  Eu penso o seguinte, no aspecto da área de matemática: a área de fundamentos, a gente  

tem várias áreas, várias disciplinas, e a gente tem duas disciplinas que é parte l e parte ll, em 

que a gente trabalha fundamentos, ou seja as bases epistemológicas, teóricas, que sustentam o 

ensino da matemática e também os aspectos metodológicos. Lembrando que o pedagogo 

formado por nossa instituição, aqui na Faculdade de Educação da IES 1/GO, ele trabalha a 

vocação para o ensino, então ele vai atuar tanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

quanto na Educação Infantil. E aí, a gente perpassa, tanto pela discussão da Educação de 

Jovens e Adultos, quanto pela questão da Educação Inclusiva, focado na questão da política 

de  Educação Especial, são pessoas com transtornos globais de movimentos, altas habilidades, 

superdotação e pessoas com deficiências, então tudo isso é levado em consideração. Eu avalio 

positivamente, por quê? Porque antes de chegada da disciplina, tem todo um arcabouço de 

disciplinas básicas que dão suporte pro pedagogo no sentido de conhecer essa fase, tanto da 

primeira infância e segunda infância, da adolescência, é feito todo um estudo desses 

elementos tanto do estudo da psicologia quanto do campo da pedagogia pra esse processo. E 

para além da disciplina que trabalha conteúdos e também procedimentos metodológicos e 

bases teóricas sobre a questão do ensino de matemática, existe posteriormente ainda o estágio, 

que é o momento de vivência dos alunos na prática podendo refletir a teoria. E por último, 

ainda há a oportunidade de um aprofundamento nos TCCs, que são os trabalhos de conclusão 

de cursos. Nós também ofertamos, enquanto disciplina de núcleo livre, disciplinas outras que 

auxiliam nesse aprofundamento, por exemplo: a disciplina de Matemática e EAJA, 

Matemática e Novas Tecnologias, que são outras disciplinas que auxiliam o pedagogo nessa 

construção. Penso que, defendo que o pedagogo seja responsável por essa etapa de ensino, 

acho que é essencial, nos anos iniciais, embora eu tenha formação tanto em matemática 

quanto em pedagogia, há uma discussão muito grande na matemática sobre o lugar do 

matemático, e eu penso que os anos iniciais e a Educação Infantil é mais coerente que o 

pedagogo atue, porque o curso todo concentra essa especificidade. A matemática, ciência e 

história que vem como complemento, ela não vem isolada, ela não vem sozinha, é um 

complexo, um conjunto de outras competências que são desenvolvidas, então eu avalio de 

forma muito positiva. É lógico que se a gente tivesse mais um semestre e mais um semestre, 

mais aí deixaria de ser um curso de pedagogia e viraria muito mais um curso de matemática. 
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mas eu vejo muitos bons trabalhos sendo desenvolvidos, boas pesquisa. Eu avalio 

positivamente. 

 

2) Maria: Você ensina, no curso de Pedagogia, conteúdos específicos da matemática para 

as séries iniciais do Ensino Fundamental?  

PF-2 Sim, sim. A gente trabalha, quando a gente fala de conteúdo, a gente trabalha não só os 

conteúdos conceituais, mas também os atitudinais, procedimentais, conteúdos factuais como a 

história da matemática, e tantos outros elementos, literatura e educação em matemática, então 

a gente trabalha não só os conteúdos como também estratégias para se ensinar determinados 

conteúdos, as coisas não são fragmentadas, é tudo dentro de um contexto. O curso de 

pedagogia é um curso de muita carga de leitura, muita pesquisa e respondendo sua pergunta, 

sim, se trabalha os conteúdos e a gente tem o cuidado de não focar os conteúdos nos números 

e operações, a gente trabalha também grandezas e medidas, trabalhamos a questão do 

tratamento da informação, trabalhamos a questão das formas, ou seja, a gente trabalha aqueles 

blocos de conteúdos, mas não só o conteúdo conceitual em si, mas a gente trabalho conteúdo 

conceitual, a metodologia de como trabalhar aquele conteúdo. A gente trabalha também a 

questão da diversidade, se é pra EJA a estratégia é diferente, para um aluno de EAJA é muito 

diferente para uma criança; a questão do uso do livro didático, tentando fazer com que os 

alunos construa seu próprio material, a autonomia na  construção do seu material, tudo 

didático seja valorizado, porém, não como instrumento único e nem como instrumento muito 

de repente de maior relevância, a gente trabalha com projetos, trabalha com sequência 

didática, trabalha com temas  geradores, então assim, ensina conteúdos, mas não isolados. 

 

3) Maria: O que você considera significativo, do ponto de vista da formação, para um 

pedagogo atuar na disciplina de matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental?  

PF-2 Eu considero significativo, primeiro a competência nos conteúdos de matemática e nas 

estratégias, principalmente, reconhecendo no aluno as suas dificuldades e as oportunidades de 

ensino, então eu não considero como significativo exclusivamente a competência no 

conteúdo, que é importante, mas ele não é isoladamente o que determina, o que determina é a 

qualidade sensitiva, a perceptiva, reflexiva do  professor de saber que aquele aluno, ou 

naquele grupo de aluno, naquela sala, que conteúdo, de que forma vai abordar aquele 

conteúdo, de que forma que ele vai aprofundar aquele conteúdo,  de que forma o ensino não 

fica, não proporcione só o desenvolvimento individual do aluno, mas que desenvolva a 
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questão da competência coletiva e tantos outros elementos. 

 

4) Maria: Fale um pouco dessa formação em relação aos conhecimentos matemáticos 

adquirido pelos alunos.  

PF-2 Essa questão já foi contemplada na resposta anterior. Que a formação, ela não é 

exclusiva só da disciplina, existem outras disciplinas também que auxilia nesse processo, o 

estágio cumpre um papel fantástico e maravilhoso nesse processo. O estágio é uma 

oportunidade de viver a prática, mas ao mesmo tempo refletir a teoria, colocar em prática tudo 

aquilo que ele aprendeu na sala de aula no III e IV período, que são os períodos no qual a 

gente trabalha a disciplina, colocar também os conteúdos de núcleos livres na área de 

matemática e outras áreas. 

 

5) Maria: Como você analisa a sua prática sendo professor (a) de disciplina que envolve 

matemática na formação de alunos que irão atuar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental? 

PF-2 Eu tento trabalhar ao máximo com o uso de literatura mais diversificado possível, 

trazendo artigo. Eu pesquiso trago resultado de pesquisa minha, trago resultado de pesquisa 

dos meus colegas, trago pesquisas de outros pesquisadores, então eu tento trazer um rol básico 

de fundamentação, mas ao mesmo tempo tento discutir com eles sobre o uso de recursos. O 

professor PF4, até veio no semestre passado, e mostrou o trabalho que eles desenvolveram lá 

na questão de uso de jogos, e a gente trabalha assim também, a gente trabalha muito com uso 

de jogos, trabalha com estratégias dinâmicas muito diversificadas, trabalha situações em que a 

gente elabora alguns conflitos ou, alguma situação problema que a gente tenha que enfrentar. 

Por exemplo: eu vou trabalhar um jogo em sala de aula e nessa sala tem um aluno com 

deficiência visual e o jogo trabalha muito o visual, que tipo de adaptações que a gente pode 

fazer, para que aquele aluno seja incluído, ou a gente vai excluir esse aluno dessa atividade? 

A gente discute muito com os alunos e tenta pensar de forma que essas estratégias possa nos 

auxiliar nessa formação. É uma tentativa de um..., e aí eu trabalho com blog também, todos os 

conteúdos que eu trabalho em sala de aula eu reforço os conteúdos ou suplemento esses 

conteúdos dando no blog a eles a oportunidade de fazer novas leituras, de fazer novos 

caminhos pra consulta.  
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6) Maria: Como são realizadas as atividades com os licenciandos no que se refere aos 

conteúdos das disciplinas de matemática? Que metodologias você utiliza para lidar com 

esses conteúdos? 

PF-2  Essa questão foi respondida na questão anterior. 

 

7) Maria: Esses conteúdos são suficientes para a formação dos futuros professores para o 

ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

PF-2 Eu acho assim, nós trabalhamos muito com a ideia de formação continuada, eu vejo que 

não só na matemática, mas na geografia e na história, há muita discussão assim: será o 

pedagogo a pessoa mais competente para trabalhar? Por que, por  exemplo: no curso de 

matemática se forma o matemático que trabalha a matemática melhor dos conteúdos e tudo. 

mas o curso de pedagogia trabalha muito, mais muito essa questão da faixa etária, as 

especificidades, o desenvolvimento, ou seja, é um curso concentrado nesse..., e outro, é um 

curso altamente pedagógico, todos os professores com formação e tudo. Eu acredito sim, que 

o pedagogo tem a competência iniciada, agora, é lógico, o pedagogo, ele vai atuar em 

conformidade com a etapa ou série, ou período, então se ele vai trabalhar  por exemplo numa 

escola com educação infantil, a matemática que ele vai levar, não é uma matemática 

conteudísta, mas é uma matemática voltada nas atividades, a percepção, a questão do espaço, 

a questão das lateralidades, outras competências. Se ele for trabalhar com anos iniciais no 

ensino fundamental nas séries mais finais, o conteúdo tem que ser trabalhado de forma mais 

explícita, assim, trabalhar as questões das operações, trabalhar os cálculos, trabalhar a 

composição geométrica, trabalhar o tratamento das informações, trabalhar as questões das 

transformações e espaciais e tudo mais. E eu acredito muito na formação continuada, tanto é 

que nosso programa tem a graduação tem curso de especialização, tem curso de mestrado tem 

curso de doutorado e dizer que é suficiente, depende, varia de aluno para aluno, porque 

também o aluno tem as suas escolhas, alguns alunos se especializa em língua portuguesa 

outros alunos que vão pra matemática e aprofunda nesses conteúdos da matemática. Um 

exemplo disso é a própria professora Maria de Fátima, que tem uma competência maravilhosa 

nessa área de matemática. 

 

8) Maria: Você busca recursos para se capacitar? Quais recursos? Em que momentos? 

PF-2 Sim, minha vida, estou falando de mim agora né, é capacitação. Então eu tenho buscado 

esse tempo todo me qualificar, fiz graduação, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado; 
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já terminei o quarto pós doutorado. Eu vou fazer sempre que possível, cursos, dinâmicas, 

participo das rodas de conversas; minhas pesquisas são dentro das escolas com os professores, 

seja professores de matemática, seja de outras áreas que ensina a matemática. Então eu acho 

que a capacitação e a qualificação é algo que faz parte não só minha mas de uma forma geral 

do professor da universidade Federal; todos os professores que aqui atuam buscam a 

capacitação constante e essa qualidade pro seu ensino. 

 

Maria: Em relação a avaliação da aprendizagem, como os alunos do curso de pedagogia 

são avaliados nesta disciplina?  

PF-2 A avaliação se dá de forma contínua, é processual, é lógico que a gente também aplica 

em alguns momentos avaliações formais individuais, até pra.., como um momento do aluno 

poder expressar de forma mais pontual sobre algumas questões, mas assim, a gente avalia 

com a participação do aluno no envolvimento é, na construção das atividades que são 

individuais, nas construções das atividades que são coletivas, na sua fala, no seu 

posicionamento, ou seja, a avaliação é algo que se dá de forma intensa, múltipla, contínua, o 

aluno se auto avalia, avalia o professor, avalia os colegas, a avaliação acaba sendo uma 

percepção constante no curso. Nós não acreditamos naquela avaliação pontual, fixa e 

definitiva e determinista, quem passa quem não passa, não, a gente se avalia. Quando a gente 

começa a observar que um aluno começa a ter uns posicionamentos do senso comum os 

próprios colegas falam: não, você não leu o texto? Como você pode dar essa opinião? Então 

assim, o professor comenta, a agente tem avaliação em que a gente vivencia alguma 

determinada atividade e o aluno descreve aquela situação, passa as ideias, discute com os 

colegas, ou seja, a avaliação acaba sendo um cotidiano nosso. Se a gente pudesse colocar em 

nota tudo que a gente faz, a gente não daria conta, a gente burocratizaria. Mas a gente avalia 

não como um instrumento pra dizer é, quem tá melhor ou quem tá pior, não, a agente avalia 

no sentido assim, da gente saber, como está meu conhecimento, como que eu posso avançar, 

como que eu posso contribuir pra mim e pro meu colega, então a gente tenta trabalhar isso de 

forma mais coletiva. Isso não só na minha disciplina, acho que a faculdade de Educação de 

forma geral as funcionam muito nesse sentido. Então ás vezes isso dá um choque cultural nas 

pessoas que vem de outras disciplinas, quando vem fazer disciplinas do núcleo livre, falam -  

mas, professor, aqui é diferente né? Tem que ler muito, às vezes não tem uma prova 

propriamente dita, aquela definitiva e tal, é um pouco da natureza do próprio curso de 

pedagogia que é, que tem essa dinâmica. Basicamente é isso, a gente dá muito valor a 
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avaliação? A avaliação formal não, a avaliação informal, a avaliação perceptiva. Quando eu 

falo avaliação formal eu falo avaliação quantitativa, a formal qualitativa a gente dá valor sim, 

porque ela é importante, ela é importante quando você entende que o aluno não está 

compreendendo determinado conteúdo, que ele precisa avançar, e a gente vai discutir às vezes 

coletivo às vezes individualmente, e não como caráter punitivo, pelo contrário, a ideia é ter 

um caráter educativo, como próprio elemento, e a avaliação se dá também pra mim, os alunos 

me avaliam o tempo todo, eu me avalio o tempo todo, inclusive existe no final do curso 

aquela avaliação institucional. Acho que faz parte, acho que a avaliação é um instrumento 

essencial importante, a gente não deve abrir mão da avaliação, mas acho que a deve entender 

qual a dimensão da avaliação, a que ela se presta. Então é nesse sentido que eu acho que a 

avaliação deve ser sim considerada, às vezes formal, às vezes informal, mas não aquele 

formal que define a vida do aluno, se ele está aprovado, reprovado, não, acho que o 

instrumento avaliação é maior do que isso, maior do definir quem aprova quem reprova. 
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Apêndice C - Entrevista transcrita, realizada com o professor PP-1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

AREA DE CONCENTRAÇÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES 

Mestranda: Maria Odilma Oliveira Castro 

Orientadora: Profª Dra. Sandramara Matias Chaves 

Observações: 

 Entrevista realizada em conformidade com o Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido, aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa/CEP/UFG/PUC GO, 

apresentado ao professor (a) antes da entrevista. 

 Foi apresentado o Roteiro da entrevista  

 Entrevista realizada no dia 27/10/2017 no período da tarde no local de trabalho na sala 

de Orientações onde a professora aguardava uma aluna para orientações. Terminado a 

entrevista a aluna ainda não havia chegado, chovia muito, a professora me convidou 

para um cafezinho em um refeitório ou sala de café dos professores no andar de baixo.  

 O tempo de duração foi de aproximadamente 50 minutos.  

 A professora será identificada por PP-1 

 Minha identificação nas falas; Maria 

 

 

Prezado (a) professor (a),  

Esta pesquisa faz parte de minha dissertação de Mestrado sobre o tema: A Formação de 

Professores em Matemática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: o papel do curso de 

pedagogia. O objetivo é analisar o papel do curso de Pedagogia na formação de professores 

em matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. Os dados  

Roteiro para entrevista com professores (as) do curso de Licenciatura em Pedagogia de 

Instituições do Ensino Superior de Goiânia-Go Os dados que serão publicados é em 

conformidade com o TCLE/CEP/UFG/PUC GO.  
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Roteiro para entrevista com professores (as) do curso de Licenciatura em Pedagogia de 

Instituições do Ensino Superior de Goiânia-Go. 

 

Profª. PP-1 

1) Maria: Como você avalia a formação do aluno no curso de Pedagogia, referente à 

área da matemática?  

PP-1 Eu estou com o curso de Pedagogia há um semestre e meio, comecei no semestre 

passado com a disciplina Fundamentos Teóricos Metodológicos para o ensino de Matemática, 

e então eu tenho uma visão de curso antes e depois que eu entrei nessa disciplina, inclusive, 

estou com uma aluna de monografia, que vai chegar daqui a pouquinho, que estou orientando 

ela num trabalho que vai falar exatamente dessa formação, ou seja está bem pareado assim, 

bem parecido com o que vocês estão fazendo. Porque a gente questiona o tempo todo: que 

formação é essa que o Pedagogo está tendo no curso de Pedagogia? Que formação em 

Matemática a Universidade, no caso a IES 2/GO, está oferecendo para o curso de Pedagogia? 

Eu avalio que precisa melhorar muito, eu já tenho trabalhado com a formação de professores 

no curso de matemática aqui há mais tempo, então quando eu fui para a Pedagogia eu levei 

um susto, eu levei um susto porque falta muita coisa, tenho passado isso para a coordenação 

do curso,[...], comunico com professor[...] também, e essa percepção que eu tive, o susto que 

eu tive, da forma como o aluno está sendo formado ali, e quanto que o currículo é carregado 

para essas turmas, eu quase que entrei em desespero no semestre passado por que, hora que eu 

vi o conteúdo que eu teria que trabalhar em 4 meses, e pensar que esses 4 meses é tudo que 

eles vão ver de matemática. Então a preparação de matemática desse pedagogo, se baseia 

nesses 4 meses, fora a outra disciplina que é estatística, que não é o que ele vai usar no seu dia 

a dia, por que o que ele vai usar no dia a dia é essa disciplina que eu administro e a disciplina 

não dá conta do que o curso precisa. Essa é a realidade!  

2) Maria: Você ensina, no curso de Pedagogia, conteúdos específicos da matemática para 

as séries iniciais do Ensino Fundamental?  

PP-1 Sim, específico. Inclusive começamos a trabalhar a BNCC, a Base Nacional Curricular 

Comum, porque a gente pega todos os  conteúdos que eles vão trabalhar nos anos iniciais e a 

gente faz um trabalho com todos eles. Não tem como aprofundar como deveria acontecer, mas 

a gente tenta o máximo possível passar por todos eles, e aí, eu dentro de uma autonomia, 

como professora deles, dentro do curso, eu tento pegar aquilo que é mais importante do 

tópico, por exemplo quando eu entro em operações, a gente está trabalhando as 4 operações 
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agora. Então, das 4 operações, o que é realmente necessário, o que está falho, o que eles tem 

dificuldades, e eu percebo, por exemplo a dificuldade de lidar com o algoritmo, como 

trabalhar  a divisão, ou seja a gente trabalha as questões para o Ensino Fundamental. 

 

4) Maria: O que você considera significativo, do ponto de vista da formação, para um 

pedagogo atuar na disciplina de matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental?  

PP-1  Eu sempre falo, é sempre o meu discurso em sala de aula, que eu não consigo 

desenvolver nenhum conteúdo em sala de aula se eu não tenho o domínio dele. Então, o que 

falta, basicamente elas compreenderem, porque a base da matemática elas não tem, então 

assim, a soma de fração, como somar números decimais, proporcionalidade, é muito difícil 

você falar: eu vou chegar nos anos iniciais, vou ser professora de matemática, vou trabalhar 

esse conteúdo, então o quê que falta para que eu domine a matemática básica? E o que o curso 

faz, na minha visão quando eu entrei em desespero, o quê que o curso faz? Ele considera que 

essa base o aluno já tem! E que minha função enquanto professora é colocar os método, é 

ensinar a metodologia, como apresentar esse conteúdo para os alunos! Na verdade não é só 

isso, eu tenho também que mostrar pra elas como é o conteúdo, elas tem que se apropriarem 

deles, para depois pensarem no método. Então, é um trabalho bem exaustivo! 

          É que o curso é falho mesmo e não está dando conta dessa falha! 

5) Maria: Como você analisa a sua prática sendo professor (a) de disciplina que envolve 

matemática na formação de alunos que irão atuar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental?  

PP-1 Então, na minha prática enquanto professora delas, do curso, é tentar mostrar tanto os 

fundamentos teóricos como  metodológicos. E na verdade o que eu tento muito ali é trabalhar 

os conteúdos teóricos, porque eu tenho que apresentar: olha gente, a divisão, quem tem 

dificuldades com a divisão? Todo mundo! Daí eu falo: então tá, vamos ver quais as formas de 

dividir? Só existe uma forma? será que eu tenho que colocar o aluno para decorar tabuada? 

então assim, a gente tenta fazer essas discussões todas para dar um mínimo de formação 

naquele pouco tempo que eu tenho. 

6) Maria: Como são realizadas as atividades com os licenciando no que se refere aos 

conteúdos das disciplinas de matemática? Que metodologias você utiliza para lidar com 

esses conteúdos? 

PP-1  Nós temos a disciplina de seis créditos, então nós temos, seis horas na segunda feira, 

nós temos quatro horas de aula na semana, aliás, seis créditos, e a gente divide em aulas 
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práticas e aulas teóricas. Nós temos lá na Escola de Formação, uma brinquedoteca, que é 

uma.., eu posso dizer que é um laboratório de ensino da matemática. Porque lá envolve outras 

disciplinas, mas lá tem também o material, material dourado, tem quebra cabeça, tem material 

de improviso para usar em sala de aula, com mesas, a gente coloca todas elas em meses, 

carteiras, e tem canetas, tem giz de cera, lápis de cor, canetinha, tesouras, vários de papeis, 

cola, fita crepe. A gente tem material pra produzir material concreto, porque a gente sempre 

coloca como metodologia, como forma importante pra elas que, se trabalha um conceito e se 

pensa uma atividade prática diante desse conceito. Então a gente sempre usa essa dinâmica de 

trabalhar o conteúdo e fazer a aula prática. 

 

7) Maria: Esses conteúdos são suficientes para a formação dos futuros professores para o 

ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

PP-1  Então, não são suficientes. Eu não acho que é o suficiente. Eu penso que para uma 

formação dentro do problema que nós temos, isso é histórico, vem de uma educação defasada, 

uma educação ruim que nós tivemos, não só quem está no curso de pedagogia mas os meus 

alunos aqui da matemática, os alunos da engenharia, os alunos da física. Eles vem para a 

universidade com muitas falhas, e a Universidade ainda não se deu conta, ou não quer dar 

conta, desse problema. E pra mim essa questão no curso de Pedagogia é maior ainda o 

problema, porque a falha é muito grande e elas vão trabalhar com a matemática básica que é 

tão fundamental para a formação matemática do aluno depois nos anos posteriores, então essa 

matemática nos anos iniciais para alguns pode não ser importante, - a não, é matemática 

simples. Não é. É a formação matemática do aluno, conceito de número, as propriedades 

básicas para poder chegar no ensino fundamental e não ter as dificuldades que geralmente nós 

temos, é no ensino fundamental dos anos iniciais que se trabalha isso. Então, qual a realidade 

que nós temos? Professoras que não sabem nem a matemática pra si, professoras  que não 

sabem lidar com coisas do cotidiano delas. Então, pra você ser uma professora, dos anos 

iniciais que não tem domínio básico da sua própria matemática, do seu cotidiano, é impossível 

você ter um trabalho bem feito nessas séries. Aí você vai deixando, vai passando, vai 

ensinando errado, e o aluno chega no ensino fundamental sem essa base. Então, não é 

suficiente, o que a Universidade está oferecendo é pouco, e eu não falo isso só da IES 2/GO, 

os cursos de Pedagogia, são poucos os cursos no Brasil que tem uma preocupação. Então, 

para uma formação concreta para o curso de pedagogia, de forma alguma eu acho que é o 

suficiente.  
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8) Maria: Você busca recursos para se capacitar? Quais recursos? Em que momentos? 

PP-1  Então, eu estou no doutorado em Educação, e meu professor trabalha com Educação 

Infantil há muitos anos, então a gente tem feito trabalhos em parceria pra desenvolver uma 

coisa que eu não tinha, porque eu sempre trabalhei com a formação de professores na 

licenciatura em matemática. E estou há menos de um ano trabalhando com pedagogia, então 

pra mim ainda é um desafio, como eu vou atuar no curso, aqui na IES 2 GO. Já estou me 

adaptando a ele, já tenho como nas respostas anteriores, a minha concepção do que o curso 

está oferecendo para esses alunos, acho que está falho, e eu estou tentando de todas as formas, 

fazendo minhas pesquisas, buscando sempre outras fontes, outros materiais, sempre levando o 

concreto pra elas, para que elas consigam perceber que aquilo que está na teoria eu possa ver 

na forma mais concreta e tenho lido muito. Como isso é novo pra mim, então, eu acho que 

com o doutorado eu tenho uma expectativa que eu vou ter uma possibilidade maior de 

trabalhar com o curso.  

 

9) Maria: Em relação a avaliação da aprendizagem, como os alunos do curso de 

pedagogia são avaliados nesta disciplina?  

PP-1 A avaliação é contínua, nós temos todo um..., tudo que é produzido em sala de aula é 

avaliativo, desde uma participação oral, de uma produção de um material concreto na 

brinquedoteca, uma atividade escrita de reflexão, eu sempre busco que elas façam uma 

reflexão: o que você entendeu dessa aula? Teve alguma dúvida, traga na próxima aula, a gente 

sempre faz essa reflexão da aula anterior, então em linhas gerais é isso. E a culminância da 

avaliação é um dossiê da disciplina, elas têm que ter uma pasta, ou um caderno ou um 

fichário. Eu gosto de chamar de dossiê para entender assim um portfólio mas é um dossiê da 

disciplina. O que significa esse dossiê no final? Eu recolho esse dossiê, eu tenho 

acompanhado a produção dele, e eu vou receber ele no final do semestre, que vai ser a 

avaliação final delas. E nesse dossiê não pode haver descrição de aulas apenas, elas devem 

pensar o tempo todo o que elas estão produzindo. Então se elas estão trabalhando um 

conceito, o que significa esse conceito? Como ele pode ser trabalhado? Existe uma atividade 

prática sobre ele? Qual a dúvida que elas têm? Então tudo isso tem que ser escrito, produzido, 

refletido. Então ele é um material produzido dentro de uma avaliação crítica, ela não é uma 

reprodução porque nenhum dossiê é igual o outro e ele servirá para que elas possam consultar 

quando elas estiverem atuando em sala de aula, fica com elas depois, é todo uma passagem 

dos conteúdos do currículo dos anos iniciais. Então elas podem consultar esse dossiê o tempo 
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todo, porque é o dossiê da disciplina. Então o dossiê que vai mostrar tudo que foi produzido e 

trabalhado e refletido durante o semestre, e é esse o instrumento que eu uso para avaliá-las. 

 

Desabafo... 

 PP-1 O que eu percebo que eu tenho dado lá e já tem causado algum resultado. Como eu já 

disse, eu tenho pouco tempo, eu peguei no semestre passado, a metade dele e agora esse 

semestre, é pouquíssimo tempo pra eu ter um diagnóstico total. Mas eu já consigo perceber 

algumas que faltou na minha formação em matemática e o que eu tenho feito lá, já tem dado 

algum resultado, porque eu recebo o feedback das alunas, é que eu me preocupo com o que 

elas compreendem ou não a matemática, então não é importante eu fazer um ábaco muito 

bonito. É muito fácil você fazer um ábaco muito bonito, fazer um jogo ou um material 

concreto qualquer que vai ser utilizado em sala de aula. Então eu penso, que se dá muita 

ênfase, super valoriza o concreto, a produção de um material didático, e deixa em segundo 

plano, a questão do conhecimento teórico delas. Então não adianta nada eu construir um 

grande objeto, lindo, cheio de cores e enfim, que o aluno vai achar muito.., é lúdico pra ele, 

mas não adianta nada se eu não saber pra que ele me serve, qual o conceito que eu vou 

desenvolver com elas, com o aluno, pra que aquilo me serve, pensando no conteúdo 

matemático. Então, o que eu percebi? Que se valoriza demais esse, essa produção, do lúdico e 

não pensa na formação matemática desses alunos. 

 - Parece que esse curso de Pedagogia em si, já traz esse, já é..., como é a palavra,  

caracterizado pelo lúdico e não pelo teórico, né?!  

-  E que tem que ter também, acho que é uma coisa não exclui a outra, tem que ter o lúdico, eu 

acho que tem que ter um material concreto, a gente trabalha isso no curso de matemática, a 

gente tem que produzir, a gente acredita que a produção de material didático, o uso de 

material didático no ensino de matemática é favorável. O uso de jogos no ensino da 

matemática é favorável, eu fiz isso na minha dissertação, o uso do jogo para ensinar 

matemática, então é uma coisa que eu acredito, eu só acho que não deve supervalorizar essa 

parte, e deixar os conceitos de lado. Que professora sou se chego em sala de aula e apresento 

lá um ábaco, por exemplo, e esse ábaco eu não sei pra que ele serve, eu não sei fazer uma 

operação, porque eu posso fazer todas as operações com o ábaco e o que a maioria dos 

professores utilizam é só pra mostrar o que é unidade, dezena e centena, representar um 

número no ábaco, o ábaco não faz só isso. O ábaco, eu posso operar com ele, mas elas não 

sabem operar porque ninguém ensinou pra elas, ninguém mostrou pra elas isso, então o que 
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eu, é a hora que eu digo, mas gente está faltando, a gente precisa pensar numa forma, que os 

alunos de pedagogia,  saiam do curso de pedagogia tendo capacidade de trabalhar esses 

conceitos com segurança, elas estão indo para sala de aula com total segurança. Elas entram 

na universidade sem o domínio de matemática básica, e elas saem da universidade sem esse 

domínio, porque a universidade mostrou uma outra..., não conseguiu dar conta dessa falha de 

elas não terem o conteúdo básico para trabalhar o material concreto. Então isso me 

incomodou demais e é isso que eu tenho feito e que tem dado resultado, por que aí eu vou pro 

quadro, eu vou pra carteira delas, eu sento com cada uma delas e falo: qual é a sua dificuldade 

com matemática? Eu pergunto o tempo todo, qual a sua dificuldade? O que você precisa que 

eu te ajude? Então eu converso com elas o tempo todo pra saber o que elas precisam, e não 

chego lá dizendo: Óh, o curso é isso, vamos fazer isso e pronto! Independente se vocês estão 

com dificuldades não importa, eu vou trabalhar o conteúdo que deve ser trabalhado! Eu já 

comecei não fazendo isso. Eu fiz um movimento contrário, o que vocês precisam? Nos 

primeiros dias de aula, eu entreguei uma folha pra cada uma delas e pedi que cada uma 

respondesse qual a experiência que elas tem com a matemática, toda sua vida escolar. Foi 

cada relato! Impressionante o que eu ouvi das alunas! E isso me comoveu demais, e falei: 

gente, é preciso mudar isso! A gente precisa pensar uma forma de mudar essa visão, que elas 

tem da matemática. Medo, trauma, aversão, tudo isso aparece nos relatos delas. E aí eu 

comecei a trabalhar desse dia. Então, a minha forma de lidar com o curso de pedagogia, é 

sempre ouvindo o que elas precisam pra que eu trabalhe em sala de aula, então, -  não 

professora, eu tenho muita dificuldade com divisão, eu não consigo fazer divisão e assim, 

assim..., -  então ta´, nossa aula vai ser sobre isso. - olha, eu não consigo fazer soma de fração, 

por isso, por isso e por isso, por que eu não entendo isso - não, então tá, nossa aula vai ser 

sobre isso. E elas têm gostado muito porque, pelo menos é o que elas me dizem, porque  - 

professora, se eu tivesse aprendido dessa forma, eu saberia, eu não sei até hoje porque 

ninguém nunca me ensinou desse jeito. Então você vê que a valha vem lá de traz, de uma vida 

escolar inteira, e que isso é conhecido de todos, é dentro de um ensino baseado nessa 

racionalidade técnica do ensino técnico, e temos como resultado isso! Adultos que não sabem 

matemática, mesmo sendo professores, elas não tem a apropriação desse conteúdo. Então, a 

dinâmica que eu tenho feito é essa, tipo, onde está o problema? Conversando com elas, vendo 

as dificuldades delas, e sempre trazendo uma, duas três, quatro, cinco formas de apresentar 

um mesmo conceito; aí é a hora que fico doida pesquisando, indo atrás de coisas, porque 

assim, tá,  está com dificuldade na multiplicação? O algoritmo da multiplicação não é fácil, 
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então, qual outra forma de trabalhar esse algoritmo? Qual outra forma de trabalhar a tabuada? 

Eu prego o tempo todo que não se deve decorar a tabuada, de forma alguma, então, como 

trabalhar a multiplicação sem decorar esse tabuada? Sem tomar essa tabuada que pra mim é 

uma coisa muito arcaica. Então eu vou sempre pra esse movimento assim, pensando em 

formas diferentes de apresentar o conteúdo que pra elas seja compreensivo. Porque não 

adianta nada eu encher as aulas de conteúdo, e não estar adiantando de nada. Então, é melhor 

eu focar em alguns pontos, e assim tenho conseguido passar por todos os conteúdos e falei 

para a coordenação que não consigo passar por todos esses conteúdos aqui, da forma como 

está sendo pedido! Eu vou trabalhar dentro de cada capítulo, dentro de cada conceito aquilo 

que é essencial e aquilo que elas precisam pra poder levar pra sala de aula. E aí é a hora que 

eu acho que está dando um pouquinho de resultado.   

Maria:  É, e esse resultado deve estar sendo mostrado lá por que, eles falaram que quer ver a 

diferença da sua metodologia com a da outra professora, através desse trabalho que estou 

fazendo. 

PP-1 Então, acho que é por esse lado aí, eu ouço muito as dificuldades que elas tem, eu acho 

que isso é muito importante, não só na pedagogia mas em todo curso e o professor ás vezes 

não percebe isso. 
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Apêndice D - Entrevista transcrita, realizada com o professor PP-2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

AREA DE CONCENTRAÇÃO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES FORMADORES 

Mestranda: Maria Odilma Oliveira Castro 

Orientadora: Profª Dra. Sandramara Matias Chaves 

Observações: 

 Entrevista realizada em conformidade com o Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido, aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa/CEP/UFG/PUC GO, 

apresentado ao professor (a) antes da entrevista. 

 Foi apresentado o Roteiro da entrevista  

 Entrevista realizada no dia   junho de novembro de 2017    no período da tarde no local 

de trabalho na sala de Gerência de Projetos Pedagógicos. Entrevista agendada por três 

vezes por problemas de trabalho e problemas de saúde da professora.  Na sala havia 

uma grande mesa posta com quitandas e bolos, comemoravam algo. A professora me 

ofereceu, agradeci e iniciei a entrevista. 

 O tempo de duração foi de aproximadamente 50 minutos.  

 A professora será identificada por PP-2 

 Minha identificação nas falas; Maria 

 

 

Prezado (a) professor (a),  

Esta pesquisa faz parte de minha dissertação de Mestrado sobre o tema: A Formação de 

Professores em Matemática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: o papel do curso de 

pedagogia. O objetivo é analisar o papel do curso de Pedagogia na formação de professores 

em matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. Os dados  

Roteiro para entrevista com professores (as) do curso de Licenciatura em Pedagogia de 

Instituições do Ensino Superior de Goiânia-Go Os dados que serão publicados é em 

conformidade com o TCLE/CEP/UFG/PUC GO.  
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Roteiro para entrevista com professores (as) do curso de Licenciatura em Pedagogia de 

Instituições do Ensino Superior de Goiânia-Go. 

 

Profª.: PP-2 

1) Maria: Como você avalia a formação do aluno no curso de Pedagogia, referente à área 

da matemática?  

PP-2  Olha, eu avalio como uma formação superficial. Superficial em que sentido? Porque 

você tem sei meses para trabalhar  uma disciplina que é tão complexa. Porque você começa o 

semestre com o aluno falando para você que não gosta de matemática, então assim, que tem 

uma resistência com relação a área de matemática. Então, seis meses é muito pouco para você 

trabalhar a ideia, trabalho com matemática, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais 

do ensino fundamental, o tempo é muito curto. Então, assim, eu sinto que fica faltando, o 

ideal seria pelo menos um semestre que trabalhar a matemática na educação infantil que 

oportunizasse vivência do aluno, de trabalhar, de fazer, de repensar a matemática de uma 

forma diferente do que talvez ele tenha vivenciado enquanto aluno, era muito mais 

significativo, tenho certeza que teríamos melhores professores de matemática dentro dos 

espaços escolares.  

2) Maria: Você ensina, no curso de Pedagogia, conteúdos específicos da matemática para 

as séries iniciais do Ensino Fundamental? 

PP-2 Sim, eu trabalho com conteúdos, tanto na educação infantil, quanto no ensino 

fundamental. Então, mesmo tendo uma crítica muito grande em relação aos parâmetros 

curriculares tradicionais, e que agora a gente vai ter a base nacional curricular comum, mas a 

base nacional curricular comum não mudou tanto a visão dos parâmetros curriculares, por 

que? Porque mudou um pouco nomenclatura, porque se você tinha bloco de conteúdo e você  

trabalhava, número de sistemas de numeração na educação infantil, ou números e operação no 

ensino fundamental, você trabalhava espaço e forma, grandeza e medidas e tratamento da 

informação. Hoje, o tratamento da informação na base, ele passa a se chamar estatística e 

probabilidade, ou seja, só mudou a nomenclatura, muda de lugar. Então, eu trabalho com os 

conteúdos, trabalho com números, operações, números e sistemas de operação, até mesmo na 

educação infantil, a partir do momento que a criança constrói o conceito de número, então e, 

espaço e forma, grandeza e medida, e também com dados estatísticos. Então, são conteúdos 

que eu sempre trabalho com meus alunos, chamo, reforço e tem também um trabalho que eu 
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reforço de trabalho com a literatura infantil na matemática, para fazer  um trabalho 

interdisciplinar tanto da área da matemática quanto de linguagem, acho que é muito 

importante. Porque nossos alunos também não leem, e se ele não lê como vai formar leitor? 

Então eu tento trabalhar com a matemática também para o lado da literatura. 

Maria: Então, todos esses conteúdos que você citou são muito interessantes, mas, assim, 

como você falou, o tempo é muito curto. 

PP-2 O tempo é muito curto, então a gente tenta estabelecer relações o tempo inteiro entre os 

conteúdos. 

 

3) Maria: O que você considera significativo, do ponto de vista da formação, para um 

pedagogo atuar na disciplina de matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental?  

PP-2 Eu acho que eu considero significativo é eu fazer com que o aluno perca o medo. A 

primeira coisa, se ele perder o medo, ele consegue lidar bem com qualquer conteúdo que você 

possa passar para ele. E é interessante, eu tenho uma aluna, esse semestre mesmo, do quinto 

período, é uma aluna que ela não pisca nas aulas de matemática, porque tudo pra ela, ela já 

começa a pensar o que,  que  ela vai fazer, hoje ela é estagiária, e ela está em uma outra turma, 

mas assim, o que trabalhar com a matemática? Eu tento trabalhar muito com material 

concreto, pra mostrar o outro lado da matemática, e trabalho muito a ideia de que o livro 

didático ele é uma ferramenta a mais, ele não apenas uma ferramenta pra você só seguir como 

se fosse uma bíblia rigorosamente. Então o livro ele tem que ser uma ferramenta; eu acho 

significativo trabalhar todos os conteúdos e principalmente tirar o medo do aluno de trabalhar 

com os conteúdos matemáticos, é  a coisa que mais precisa ser feito. 

Maria: Esse medo é mais uma aversão né? 

PP-2  Porque se a gente olha na escola, se o professor trabalha bem linguagem, e todo dia 

trabalha linguagem, hora que sobra tempo, é que ele vai dar aula de matemática, geralmente 

no finalzinho, quando já não tem mais jeito. Então, ele foge da aula de matemática, e no 

finalzinho ele trabalha. Não! Podia fazer diferente. Um dia começa com a linguagem e no 

outro começa com a matemática e faz um trabalho. E eu tenho trabalhado muito com a ideia 

de trabalhar com jogos na sala, porque os jogos eles proporcionam diferentes situações de 

aprendizagem com o aluno, e a gente trabalha outros assuntos, das relações, da questão da 

frustração, da tolerância, que a gente também tem que aprender a desenvolver nas crianças. 

Então, eu acho que todos os conteúdos são significativos. 
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4) Maria: Fale um pouco dessa formação em relação aos conhecimentos matemáticos 

adquirido pelos alunos.   

PP-2 Já foi respondido.  

5) Maria; Como você analisa a sua prática sendo professor (a) de disciplina que envolve 

matemática na formação de alunos que irão atuar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental? 

PP-2  Na minha prática, eu fiz questão de, como eu tenho seis créditos eu fiz uma divisão, eu 

trabalho quatro créditos teorias e trabalho dois créditos prática, e aí eu vou com eles para o 

laboratório, e no laboratório, eu trabalho atividades deferentes que eles depois podem 

executar com as crianças. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com geometria eu levo 

o tangram, trabalho com eles o tangram, as peças do tangram, a história do tangram, e depois 

formar figuras com o tangram. E o tangram eles podem usar com qualquer faixa etária, desde 

a educação infantil e até educação de jovens e adultos ou grupo de idosos, então é uma 

ferramenta. Então, eu faço questão de fazer isso, de conciliar tanto a teoria quanto a prática, 

porque eu acho que é fundamental, porque se eu trabalhar só teoria o meu aluno acaba saindo 

não gostando tanto matemática e não sabendo como trabalhar matemática na sala de aula.  

 

6) Maria: Como são realizadas as atividades com os licenciando no que se refere aos 

conteúdos das disciplinas de matemática? Que metodologias você utiliza para lidar com 

esses conteúdos?  

PP-2 É isso que eu falei pra você. Então as aulas as aulas práticas e teóricas. E na teórica, 

sempre aulas expositivas, discussão em grupo, leitura compartilhada que eles fazem. Nossos 

alunos hoje tem muita preguiça de ler, eu não sei se é geral, mas, então a gente tem que buscar 

estratégias para que eles leem. Então eu tenho que assegurar essa leitura, pelo menos 

solicitando alguma coisa daquele texto, porque senão eles não lêem, só por ler, você pode 

mandar ler que eles acabam não lendo.  

7) Maria: Esses conteúdos são suficientes para a formação dos futuros professores para o 

ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

PP-2 Não. Porque eu considero que ainda é muito, não é pequeno, é tão pouco tempo que 

você vai dar noções pra eles. Eles têm que buscar muito mais informações depois. E hoje com 

o avanço da tecnologia, eles têm condições de buscar isso, então o que eu faço muitas vezes é 

falar assim: se você for no site tal você consegue algumas informações sobre isso. Eles têm 

agora um trabalho que eu peço pra eles confeccionarem um jogo pra trabalhar um desses 



160 

 

 

 

conteúdos, qualquer um desses blocos de conteúdos e confeccionar um jogo baseado em um 

livro literário, e depois eles tem que apresentar esse jogo, falar que conteúdo a gente trabalha, 

que avaliação pode ser feita, e esse jogo depois é doado para alguma instituição. Então, cada 

um faz um jogo e apresenta, e agente faz uma avaliação do jogo, se ele é pertinente ou não, e 

depois esse jogo é doado. Então, eu ainda trabalho esse outro lado, e eles falam: nossa, nosso 

jogo vai ser usado pelas crianças? E eu sempre escolho uma escolha pra gente doar esse jogo. 

mas eu acho assim, que não é suficiente, a gente precisaria de ter um tempo maior, mas as 

didáticas, infelizmente elas ficam em segundo plano na academia, e eu acho que a gente 

deveria fazer exatamente o contrário, se eu trabalho no curso de formação de professor, eu 

deveria trabalhar, metade do curso teoria, metade prática. Essa é a ideia que eu tenho de um 

curso superior. E prática por que? Porque ele tem que saber como fazer na sala de aula. Eu 

não tenho que formar só o aluno pesquisador, eu tenho que formar o aluno ir para a sala de 

aula, pra saber que tem que fazer, se ele tem um aluno que não aprende, não teórico nenhum 

que vai baixar do céu e dizer pra ele: olha, não é assim que você vai fazer não! Não vai! 

Então, eu tenho que ter noções na teoria, mas como trabalhar essa teoria na prática? Então eu 

acho que a gente tem que aliar teoria e prática o tempo inteiro em nossos trabalhos. 

 

8) Maria:  Você busca recursos para se capacitar? Quais recursos? Em que momentos?  

Uso muito. Busco, pesquiso na internet, nos livros que são lançados, em eventos que discute. 

Tanto que terça feira, se você tiver disponibilidade, terça feira à noite, nós teremos uma 

palestra: "Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental na perspectiva de Davdov, 

pautado na teoria Vygotskyana, na Área do básico, às 19h, no auditório I. Se você quiser ir 

pra você ouvir, eu vou com meus alunos.  

9) Maria; Em relação a avaliação da aprendizagem, como os alunos do curso de 

pedagogia são avaliados nesta disciplina?  

PP-2  Eu faço uma avaliação, sequencial, não avalio só com uma prova. Eu sigo o padrão da 

IES 2/GO de avaliação que são 50% de atividades e 50% de uma avaliação formal. Então 

nesses 50% eu faço jogos, eu faço leitura compartilhada, eu faço atividades diversificadas e 

todas eu avalio. A minha aula prática, todos os dias ela é avaliada, então o aluno que participa 

é avaliado o tempo inteiro, até para eu ver como ele vai amadurecendo em relação aos 

conteúdos, como é que ele se posiciona, e a gente vai trabalhando. Tanto é, agora eu estou 

trabalhando com o campo conceitual da adição, da multiplicação, divisão, da subtração. Então 

nessa aula prática, todo aula ele é avaliado e depois tem uma prova que eu faço do conteúdo 
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teórico, e também ela vale a metade, então se a nota final é 10, 5 prova e 5 atividade 

diversificadas. É uma disciplina que eu gosto muito e fui alfabetizadora 15 anos, e eu era a 

responsável pela área de matemática, então eu tenho uma paixão maior em relação a isso. E 

na educação na IES 2/GO, não tem uma exigência, pelo contrário, o professor para dar aula de 

didática de matemática, ele tem que ser um pedagogo e não um especialista em matemática. 

Eu sou pedagoga, fiz pedagogia e fui monitora dessa disciplina na IES 2/GO, quando eu era 

aluna, fui monitora por 2 anos. Eu fiz pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia, 

sóciopsicomotricidade, mestrado em educação e doutorado em educação. Mas assim, eu não 

fiz nenhuma pesquisa na área de matemática, mas o concurso que eu prestei foi para a área de 

matemática e fui aprovada.  
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Apêndice E – Questionário de Pesquisa para os alunos 
 

Questionário de Pesquisa para os formandos dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia de 

Instituições de Ensino Superior de Goiânia-Go (IES 1 e IES 2). 

 

Prezado (a) licenciando(a): 

 

 Solicito a gentileza de responder esse questionário, os resultados obtidos com o 

preenchimento deste questionário serão utilizados para pesquisa denominada “ A Formação 

de Professores em Matemática, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: O Papel do 

Curso de Pedagogia”.  

 Nós comprometemos a manter em sigilo a sua identidade e da instituição. A sua 

colaboração será de grande valia para fornecer elementos para aperfeiçoar os processos 

formativos no curso de Pedagogia e consequentemente a qualidade do ensino nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 

Observação: 

 

 Questionário de pesquisa aplicado em conformidade com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa/CEP/UFG/PUC GO, apresentado ao 

aluno pesquisado. 

 Autorização por escrito do Diretor do Departamento do curso de Pedagogia para aplicar o 

questionário. 

 Permissão por parte do professor para aplicar o questionário durante a aula, no intervalo ou no 

final da aula. 

 

Obrigado (a). 

 

Universidade:____________________________________________ 

Cidade/UF:______________________________________________ 

Curso de Licenciatura:_____________________________________ 

Data do preenchimento:_____/____/______ 
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1) Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

2) Idade: 

(  ) Entre 19 e 21 anos 

(  ) Entre 22 e 24 anos 

(  ) Entre 25 e 27 anos 

(  ) Entre 27 e 30 anos 

(  ) Mais de 30 anos 

 

3) Estado civil: 

(  ) Solteiro(a) 

(  ) Casado (a) ou união estável 

(  ) Separado (desquitado, divorciado) 

(  ) Viúvo(a) 

(  ) Outro. Qual? 

 

4) Turno em que cursa a licenciatura 

(  ) Diurno (integral) 

(  ) Diurno (matutino) 

(  ) Diurno (vespertino) 

(  ) Noturno 

(  ) Diurno e noturno 

 

5) Você estudou na educação básica (anterior ao ensino superior): 

(  ) Sempre em escola pública 

(  ) Sempre em escola particular 

(  ) Iniciou em escola pública e mudou para a particular 

(  ) Iniciou em escola particular e mudou para pública 

 

6) Você quer ser professor? 

(  ) Sim 
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(  ) Não 

Por quê? 

 

7) Atualmente você leciona? 

(  ) Sim     

(  ) Não 

 

8) Se sua resposta na questão anterior for SIM, onde você leciona? 

(  ) Ensino regular em escola pública 

(  ) Ensino regular em escola privada 

(  ) Ensino de jovens e adultos 

(  ) Ensino técnico 

(  ) Ensino pré-vestibular 

(  ) Outras modalidades. Quais? 

 

9) Qual disciplina  você leciona? 

 

10)  Qual o principal motivo que levou você a optar por um curso de licenciatura em Pedagogia? 

 

11)  Suas expectativas em relação ao curso são atendidas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê?  

 

12)  Você sente falta de algum conteúdo para ensinar matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental? 

(  ) Sim 

Quais: 

 

(  ) Não 

Por quê? 
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13)  Qual a disciplina e/ou atividade do curso que você considera que mais contribuiu para o 

ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental? 

 

14)  Você realizou estagio? 

(  ) Sim 

Onde? 

 

(  ) Não 

Por quê? 

 

15)  Se a questão anterior for SIM o que você aprendeu no estágio  e que vai te ajudar na sua 

atuação com a matemática nos anos iniciais? 

 

16)  Qual o nível de exigência do curso de Pedagogia na formação de professor para o ensino de 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental? 

(  ) Muito boa 

(  ) Boa 

(  ) Regular 

(  ) Fraca 

(  ) Muito fraca 

 

17)  A atuação dos seus professores foi significativa no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática para os anos  iniciais? 

Explique. 

 

18)  Você se sente capacitado para ensinar matemática nos anos  iniciais do ensino fundamental?  

Por que? 

 

19)  O que você acha que o curso de Pedagogia pode contribuir  para a sua atuação docente no 

ensino de matemática nas séries iniciais do ensino fundamental? 

 

20)  O que você mudaria no curso de Pedagogia, pensando em sua atuação docente como 

professor de matemática nos anos iniciais? 
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Anexo A – Parecer de aprovação do comitê de ética da IES 1 
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Anexo B – Parecer de aprovação do comitê de ética da IES 2 
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