
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.   
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