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Resumen 
O trabalho ora apresentado é parte de uma investigação maior de tese de doutorado em 

Humanidades e Artes com ênfase em Ciências da Educação, na Universidade Nacional de Rosário 

– UNR que tem como objeto de estudo “O ensino da Geometria no Curso de Pedagogia da 

Faculdade Santa Fé”. Objetiva compreender os fatores que interferem na estrutura e funcionamento 

do Curso de Pedagogia no Brasil e que impossibilitam a realização de um ensino eficaz da 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Apresenta-se a trajetória histórica do Curso 

de Pedagogia no Brasil, a configuração dos debates das diretrizes e das alterações que vem 

sofrendo este curso. Destaca-se em seguida, o papel da Matemática no desenho curricular do curso 

de Pedagogia de três Instituições de Ensino Superior Privadas do Estado do Maranhão e sua relação 

com as normas instituídas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN do Curso de Pedagogia, 
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com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN para o ensino da Matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e com outros textos legais que regulamentam a formação dos professores da 

Educação Básica. Como subsídio à reflexão acerca do que pensa o pedagogo sobre sua formação 

para o ensino da Matemática, apresenta-se os resultados da análise sobre o ensino e a aprendizagem 

da Matemática, de algumas das entrevistas realizadas com professores que atuam nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Os resultados da pesquisa evidenciam a necessidade da construção dos 

saberes matemáticos do pedagogo como docente de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental no Brasil. 

 

 

Abstract 
The present work is part of a major doctorate thesis investigation in Arts and Humanities 

with emphasis in Educational Sciences at the National University of Rosario – UNR, whose object 

of study focus on "The teaching of Geometry in the Pedagogy Course at Santa Fe College." The 

aim is to comprehend which factors interfere on the structure and progress of the Pedagogy Course 

in Brazil, which may compromise the efficiency of the teaching of Mathematics in the early years 

of Elementary Education in Brazil. The trajectory of the Pedagogy Course in Brazil, the 

configuration of debates about standards and the changes affecting this course are presented. Then, 

the role of Mathematics in the curricular design of the Pedagogy course at three private higher 

education institutions of the State of  Maranhão and its relation to the rules established by the 

Pedagogy Course National Curricular Guidelines – DCN, to the National Curricular Parameters – 

PCN for teaching mathematics in the early years of elementary school and other legal texts that 

regulate the formation of basic education teachers are emphasised. As subsidy for a reflection about 

what the pedagogue thinks about his training for the teaching of mathematics, the results of the 

analysis of the teaching and learning of mathematics are presented, extracted from some of the 

interviews conducted with teachers working in the early years of elementary school. The research 

results underline the need for the construction of mathematical knowledge of the pedagogue as a 

teacher of mathematics in the early years of Elementary Education in Brazil. 

 

 

Introdução 
Este trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado em Humanidades e Artes com ênfase 

em Ciências da Educação, na Universidade Nacional de Rosário – UNR que tem como objeto de 

estudo “O ensino da Geometria no Curso de Pedagogia da Faculdade Santa Fé”. 

No Brasil, a formação inicial dos professores generalistas para a escola primária tem 

perpassado por mudanças legais, organizativas e estruturais que vão desde a criação das Escolas 
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Normais no Rio de Janeiro em 1835, a implantação da Lei Orgánica do Ensino Normal em 1946 

que subdividia o Ensino Normal em dois ciclos, onde o 2°ciclo, articulado com o curso ginasial e 

com duração de três anos, formava o professor primário e a Matemática aparecia no currículo 

apenas nas duas primeiras séries até a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 5.692/71, onde apenas no 3° ano destinava-se espaço para a disciplina Didática da 

Matemática, diminuindo o contato com a formação específica em Matemática (Curi, 2005). Com a 

LDBN n°9.394/96 é estabelecida finalmente como norma, a formação do professor em nível 

superior para os AIEF, embora, contraditoriamente no artigo 62 é admitida a formação mínima em 

nível médio nos cursos normais.  

Essas mudanças, na concepção da formação docente, indicam as distintas formas como o 

trabalho do professor é visto na escola em sua trajetória como espaço educativo. Da condição de 

grande conhecedor da matéria e transmissor de conhecimentos; excelente planejador e executor  de 

tarefas; competente tecnicamente e com compromisso político que lhe possibilite a transformação 

social das camadas populares, o professor nos anos 1990 passa a ser visto como profissional 

reflexivo, que deve aliar, em seu trabalho docente, as atividades de ensino à pesquisa. 

 Durante os AIEF (1 a 5 Anos) são construídas as bases para a formação matemática 

necessária que possibilitem um desempenho satisfatório dos alunos nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental (AFEF) e no Ensino Médio (EM). Por essa razão, torna-se imprescindível que o 

pedagogo tenha uma boa formação matemática que o possibilite do ponto de vista didático e 

pedagógico, desenvolver um processo de ensino e aprendizagem eficaz e de qualidade.  

Entretanto, segundo Gomes (2002), a preparação do professor polivalente “se reduz a um 

conhecimento pedagógico abstrato porque é esvasiado do conteúdo a ser ensinado bem como a 

prática de ensino também é abstrata, pois é desvinculada do processo de apropriação do conteúdo a 

ser ensinado. 

Os resultados de avaliações nacionais e internacionais tem evidenciados que os alunos da 

Educação Básica no Brasil tem um baixo índice de desempeno dos conhecimentos básicos em 

Matemática, o que poderia estar relacionado com a formação matemática e pedagógica do 

professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.   

 

 

Problema 
Quais os fatores que interferem na estrutura e funcionamento do Curso de Pedagogia no 

Brasil e que impossibilitam a realização de um ensino eficaz da Matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental? 
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Perguntas e Objetivos 
As perguntas de pesquisa centraram-se na relação entre as políticas de formação de 

professores, as práticas institucionais e o conhecimento matemático e pedagógico adquiridos nos 

cursos de Pedagogia para atuar nos AIEF. 

O objetivo Geral consistiu em: Compreender os fatores que interferem na estrutura e 

funcionamento do Curso de Pedagogia no Brasil e que impossibilitam a realização de um ensino 

eficaz da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental e os Específicos em:  Compreender 

como se constitui a formação matemática do professor para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental na história do Curso de Pedagogia no Brasil; Conhecer qual a influencia da formação 

matemática na prática pedagógica dos egressos dos Cursos de Pedagogia. 

 

 

Referencial Teórico 
Nesse estudo tomam-se como referencial teórico principalmente as reflexões de Shulman 

(1986) sobre a formação inicial dos professores para atuar na Educação Básica e os conhecimentos 

profissionais, dentre eles o conhecimento do conteúdo didático da Matemática que fundamentam a 

prática pedagógica.   

A forma de ensinar Matemática dos professores nos AIEF é o resultado dos saberes 

desenvolvidos, reformulados e transformados, no decorrer do curso de Pedagogia. 

A base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compreensões, 

conhecimentos, habilidades e disposições que são necessários para que o professor possa propiciar 

processos de ensinar e de aprender, em diferentes áreas de conhecimento, níveis, contextos e 

modalidades de ensino. Essa base envolve conhecimentos de diferentes naturezas, todos 

importantes e necessários  para a atuação profissional. Ela está em constante construção e se torna 

mais aprofundada, diversificada e flexível a partir da experiência profissional refletida e objetivada 

(Mizukami,2004) . Para Shulman (1986,1987) apud Mizukami (2004), a base de conhecimento 

para o ensino se refere a um repertório profissional que contém categorias de conhecimento que 

subjazem à compreensão que o professor necessita para promover aprendizagens dos alunos.  

Nas três últimas décadas, os estudos de Shulman (1986) trouxeram importantes aportes sobre 

os conhecimentos profissionais que os professores devem possuir e que fundamentam sua prática. 

Este autor considera que, além do conhecimento da disciplina e do conhecimento psicopedagógico 

geral, os professores desenvolvem um conhecimento especifico sobre a forma de ensinar sua 

disciplina, o que denomina “conhecimento didático do conteúdo” ou “conhecimento de conteúdo 

pedagógico“, onde os professores são os mediadores que transformam a disciplina em 
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representações compreensíveis para os alunos e que  compreende “[...] as formas mais úteis de 

representação de idéias, as analogias mais importantes, ilustrações, exemplos, explicações e 

demonstrações, a forma de representar e formular a matéria para torná-la compreensível [...]” 

(Shulman, 1986, p.9). 

 

 

Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, não experimental, descritiva, onde utilizou-se a análise 

documental e a entrevista semiestruturada. Os documentos analisados foram: Pareceres e 

Resoluções do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação (MEC), Decretos e 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (DCNP), Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Matemática, Propostas Curriculares dos Cursos de Pedagogia e ementas das disciplinas 

que envolvem a formação matemática do pedagogo formado em três IES maranhenses.  

Foram entrevistados doze professores-pedagogos egressos de três cursos de Pedagogia de 

Faculdades privadas (FA, FB e FC) que atuam nos AIEF em escolas públicas em São 

Luís/Maranhão. As questões da entrevista contemplavam aspectos referentes à relação teoria e 

prática na formação matemática e a contribuição da formação para a prática docente em 

Matemática na escola. Para este estudo apresentam-se resultados parciais obtidos nas entrevistas de 

seis egressos, dois por cada Faculdade. 

Para sistematização e análise das respostas obtidas nas entrevistas utilizou-se a análise de 

conteúdo (AC) proposta por Moraes (1999): unitarização dos conteúdos, categorização das 

unidades, definição das categorias a partir do problema e dos objetivos do estudo e interpretação 

das categorias considerando o referencial teórico da pesquisa. . 

A pesquisa foi realizada na cidade de São Luís-Maranhão nos meses de novembro/2013 e 

fevereiro de 2014.  

 

 

Análisis  de Alguns Resultados 
As professoras pedagogas selecionadas para este estudo tem entre 25 e 30 anos e atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental há cinco anos, não tem a formação nos cursos de Magistério 

de nível médio e, portanto, não têm experiências de ensino anterior.  

        Os três cursos de Pedagogia analisados tem menos de 15 anos de funcionamento. Os 

mesmos  realizaram reformulações nos seus projetos pedagógicos a partir das novas DCNP (2006). 

Nas estruturas curriculares dos cursos analisados encontramos sete disciplinas da área de 

Matemática com cargas horárias de 80h (FA), 160h (FB) e 110h (FC) respectivamente, o que 

coincide com a maioria dos cursos de Pedagogia no país que oferecem poucas disciplinas referentes 
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ao ensino da Matemática (CAZORLA E SANTANA, 2005), e que em comparação com a carga 

horária total de cada curso é bastante reduzida.  

As ementas das disciplinas “Matemática-conteúdo e metodologia” (FA),  “Fundamentos da 

Matemática Elementar” (FC) diferentemente de “Matemática para  os anos iniciais” (FB) 

apresentam um conteúdo matemático superficial. Neste sentido, Cazorla e Santana (2005, p.3) 

manifestam que essas disciplinas geralmente “não tem condição de serem aplicadas ao campo da 

Matemática, Geometria, Estatística e Probabilidades, ficando, assim, sérias lacunas na formação 

matemática do pedagogo”. Também evidenciam o não cumprimento do conhecimento didático do 

conteúdo identificado por Shulman (1986).  

Os resultados parciais desta pesquisa convergem com a pesquisa realizada por Curi (2006) 

que analisou dois cursos de Pedagogia de cada Estado ou Território brasileiro que participaram do 

Exame Nacional de Cursos e concluiu que nos últimos anos, poucas mudanças foram introduzidas 

nestes cursos, o que reflete-se nas dificuldades que apresentam ainda na sua prática pedagógica os 

professores dos AIEF para ensinar Matemática. 

A análise documental e as respostas das professoras nas entrevistas evidenciaram que, entre 

os fatores os fatores que interferem na estrutura e funcionamento de pedagogia no Brasil e 

impossibilitam a realização de um ensino eficaz nos AIEF encontram-se: 

1. A trajetória histórica da formação inicial do professor para atuar nos AIEF; 

2. As divergências existentes entre as políticas educacionais e a sua efetivação nos 

cursos de formação do professor da Educação Básica; 

3. A organização curricular dos cursos de Pedagogia (Poucas disciplinas específicas 

para a educação matemática nos cursos de Pedagogia; Pouca carga horária dedicada ao estudo do 

conteúdo da Matemática, às metodologias do seu ensino; Ausência da historização do conteúdo 

matemático; A metodologia do ensino da Matemática utilizada pelos professores formadores;A 

dicotomia teoria-prática ainda presente na formação matemática do pedagogo); 

4. Pouco conhecimento e domínio dos conteúdos curriculares da matemática dos 

AIEF;  

5.  O desconhecimento dos futuros professores sobre a formação matemática nos 

cursos de Pedagogia. 

Tendo em vista os resultados parciais obtidos neste estudo  percebe-se o “porque” do baixo 

rendimento escolar dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental brasileiro, confirmando o  

que assegura Curi (2006) “muitos pedagogos concluem o curso de formação com conhecimentos 

restritos na área de Matemática”.  

É nesse contexto de fragilidade na formação do professor e nos elevados índices do fracasso 

escolar que esta pesquisa possibilitará a reflexão e a reformulação do Curso de Pedagogia quanto 
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aos saberes e práticas das atividades matemáticas de modo a propiciar um ensino significativo, 

despertando no aluno de pedagogia o prazer de novas descobertas. 
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