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RESUMO 

O curso de Pedagogia forma professores para a Educação Infantil e para as 
primeiras séries do Ensino Fundamental, os chamados professores polivalentes. No 
entanto, a sua formação não contempla os conteúdos específicos das disciplinas 
com as quais vai trabalhar. Este artigo é parte de uma pesquisa, vinculado ao 
Projeto de Extensão Matemática para Pedagogos, desenvolvido por professores do 
IFS, que se propõe a oferecer cursos de formação continuada para os professores 
acima referidos, no que se refere ao saber matemático. Traz a análise dos 
conhecimentos matemáticos presentes nas matrizes curriculares dos cursos de 
Pedagogia (presenciais) ofertados em Aracaju e sua relação com os conteúdos que 
deverão ser ensinados pelos professores com esta formação. 
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PEDAGOGY GRADUATION COURSES IN SERGIPE AND 
MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN THE FORMATION OF MULTIPLE 

DISCIPLINE TEACHERS 

ABSTRACT 

The Graduation in Pedagogy forms Kindergarten and Elementary School teachers, 
who teach multiple subjects. Nevertheless, their capacitation does not comprehend 
the specific contents of the disciplines they are going to teach. This article forms part 
of a research, linked to the Mathematics for Pedagogues Extension Project, 
developed by a group of teachers from IFS, which aims to offer mathematics ongoing 
formation courses to the above mentioned teachers. It brings up the analysis of the 
mathematical knowledge that is currently present in Pedagogy Curriculum 
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Framework of the courses offered in Aracaju and its relation with the contents that 
may be taught in the future by these teachers. 

Key-words: Mathematics, Pedagogy, Ongoing Formation 

  

1. Introdução 

 

A formação de professores sempre foi, no Brasil, um problema merecedor de 

estudos e debates reconhecendo-se, ao menos no âmbito legislativo, a sua 

relevância para a efetivação das mudanças que, governo após governo, são 

elencadas como fundamentais e urgentes. Até a década de 30 do século passado 

esta formação esteve a cargo exclusivo das Escolas Normais, de nível médio. 

Mesmo que neste período tenha sido criado o curso de Pedagogia, a incumbência 

de formar professores para as primeiras séries, os chamados professores 

polivalentes, continuou a cargo destas escolas por todo o século XX. 

Até a entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 

Lei nº 9.394, em 1996, o curso de nível superior em Pedagogia formava professores, 

porém não para as primeiras séries do ensino fundamental ou para a educação 

infantil. Em verdade, a preocupação principal era com a formação do técnico ou 

especialista e a formação de professores das disciplinas pedagógicas para o ensino 

médio. A nova lei mudou a principal destinação do curso que passou ser a docência 

das primeiras séries do Ensino Fundamental e da Educação Infantil.  

Neste contexto, o curso de Pedagogia passou por mudanças significativas, 

uma redefinição de sua destinação e prioridades. A Resolução CNE/CP Nº 1/2006, 

de 15 de maio de 2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia prevê: 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação 
de professores para exercer funções de magistério na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na 
área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos. 



 3

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 
ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

 

Assim, o enfoque principal dos cursos de pedagogia é a formação de 

professores quer seja para o magistério de nível médio, quer seja para as primeiras 

séries do ensino fundamental e a educação infantil. A formação do técnico ou 

especialista perdeu força embora continue sendo parte do curso. 

A aprovação da LDBEN trouxe novas diretrizes não só para o curso de 

Pedagogia como também para todo o cenário da educação, como a exigência de 

formação de todos os professores em cursos de nível superior. Desse modo a 

quantidade de vagas para o ensino superior em cursos de formação de professores 

cresceu significativamente neste período, em especial devido à expansão das 

faculdades e centros de educação da rede privada que, em sua maioria, não se 

constituem como universidades e, portanto, não se dedicam ao desenvolvimento de 

pesquisa ou extensão, privilegiando apenas a atividade de ensino. 

Em estudo realizado por Campos (2004) os dados constantes no Cadastro 

Nacional de Cursos/INEP, naquele ano, apresentavam um total de 2.138 cursos 

voltados para a formação de profissionais para atuação na docência da educação 

infantil, das séries iniciais do ensino fundamental e para outras atividades 

pedagógicas, inseridas em espaços escolares e não-escolares (765 cursos Normal 

Superior e 1.373 cursos de Pedagogia). Desses 824 (38,54%) cursos estão 

vinculados a instituições públicas federais e estaduais, enquanto que 1.314 (61,31%) 

cursos estão vinculados a instituições privadas. Em 2008, o Cadastro de Instituições 

da Educação Superior /MEC/INEP registrava a existência de 2.260 

cursos/habilitações em Pedagogia.    
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Em Sergipe, o curso de Pedagogia é ofertado, na maioria das instituições de 

ensino superior. Dentre as particulares estão a Faculdade São Luiz de França 

(FSLF), a Faculdade Atlântica (FA), a Universidade Tiradentes (UNIT), a Faculdade 

Amadeus (FAMA), e a Faculdade Pio X. A Universidade Federal de Sergipe (UFS) é 

a única pública a oferecer este curso, que, de uma forma geral, procura formar um 

profissional com habilidades e competências voltadas ao domínio do campo de 

investigação da educação, da gestão educacional, do planejamento e avaliação dos 

processos educativos e do trabalho pedagógico, seja em instituições de ensino ou 

no âmbito das corporações.  

Ainda que tenham essa formação abrangente no campo da Educação, a 

maioria dos pedagogos atua como professores da Educação Infantil e das séries 

iniciais do Ensino Fundamental, os chamados professores polivalentes. A cargo 

destes está a formação inicial, a alfabetização e os primeiros passos das crianças no 

mundo dos conhecimentos científicos. O que nos move, neste artigo, é a indagação 

sobre a preparação destes profissionais para dar conta desta tarefa no que diz 

respeito aos conhecimentos matemáticos.  

Em se considerando a atuação relacionada à prática docente, algumas 

críticas que esse profissional vem sofrendo, se referem a uma formação que não 

atende às reais necessidades de um sistema educacional cada vez mais ineficiente. 

E, dentre os vários aspectos formativos desse professor, o que está associado ao 

saber matemático merece especial destaque, visto que é uma das áreas do 

conhecimento que se constitui como base para os níveis seguintes que o aprendiz 

ainda terá que ascender. 

 

2. A matemática no currículo dos cursos de Pedagogia em 

Sergipe 

Um estudo divulgado por Curi (2006), acerca das grades curriculares e 

ementas de disciplinas que abordam conteúdos de matemática em cursos de 

Pedagogia em vigor no país, aponta que “em média, esses cursos destinam algo em 

torno de 36 horas a 72 horas para o desenvolvimento dessas disciplinas, cerca de 
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4% a 5% da carga horária total do curso.” Aqui, analisaremos as matrizes 

curriculares e ementas dos cursos ofertados localmente, para identificar as 

disciplinas, conteúdos e tratamento dos conhecimentos matemáticos nos cursos de 

Pedagogia.  

Embora façam parte dos programas dos cursos de Pedagogia, as disciplinas 

relacionadas ao ensino de Matemática, predominantemente, focam os aspectos 

metodológicos do ensino dessa ciência. Geralmente, o perfil do próprio curso, 

relacionado às Ciências Humanas, não permite o aprofundamento dos conceitos e 

propriedades dos entes matemáticos, além de reforçar a dicotomia destas Ciência 

com as Ciências ditas “Exatas”. O que só restringe o debate acerca da formação 

docente, e mais ainda, implicitamente, acentua o afastamento e a aversão desses 

futuros profissionais a uma área do conhecimento que sustenta o desenvolvimento 

(principalmente tecnológico) da sociedade em que estão inseridos. Segundo, Nunes 

[et. Al] (2005), 

 
Os avanços na matemática, na linguística, nas ciências sociais e 
exatas, bem como na tecnologia, precisam ser analisados para que 
consideremos que conteúdos devem ser ensinados na escola e 
como eles devem ser ensinados. (NUNES, p. 11, 2005) 
 

Evidentemente, aqui se percebe que o foco das análises remete àquelas 

disciplinas que promovem discussão acerca da construção do saber matemático 

pelo próprio pedagogo no decorrer da sua formação inicial, e que poderiam servir de 

base teórica para a compreensão e aprofundamento dos temas que permearão suas 

práticas na atividade docente. Posto assim, diferenciamos esse tipo de disciplina 

daquele que pode servir de instrumento de análise e interpretação de dados 

quantitativos que servirão a outros fins, tais como as de Estatística ou de Métodos 

Quantitativos, mais voltados à ação do professor-pesquisador. 

No primeiro movimento em direção ao nosso objetivo, identificamos nas 

matrizes curriculares dos seis cursos acima elencados, disponibilizadas na página 

das universidades e faculdades na internet, as disciplinas que fazem referência a 

conhecimentos matemáticos. Em três deles são duas disciplinas, em um há três 

disciplinas e em dois apenas uma. Por essa informação já podemos perceber que há 

uma diversidade de concepções e abordagens presentes nos cursos. Note-se que 
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um dos cursos tem apenas 60 horas dedicadas ao estudo de conteúdos 

relacionados à Matemática enquanto um outra tem 4 vezes mais. A disciplina 

Estatística não está presente na metade dos cursos, em dois deles tem apenas 40 

horas e em outro, 80 horas, indicando que os critérios de inclusão ou não de 

disciplinas e de sua duração são diferentes em cada curso. 

 

Quadro nº 01 - Disciplinas que envolvem Matemática nos cursos de Pedagogia 
em Aracaju/Se. 
 
Curso Nº 

disc. 
Horas Disciplinas 

01 03 80 Fundamentos e Métodos do Ensino de Matemática 
 

80 Matemática na Educação Infantil 

80 Estatística Aplicada a Educação 

02 02 40 Estatística Aplicada à Educação 

60 Metodologia do Ensino da Matemática 

03 02 80 Fundamentos e Metodologia do Ensino da Matemática 

40 Estatística Aplicada à Educação 

04 02 60 Alfabetização Matemática 

60 Ens. de Matemática Anos Iniciais do Ens. Fundamental 

05 01 60 Bases Conceituais e Práticas do Ensino da Matemática 

06 01 80 Metodologia do Ensino da Matemática 

Fontes: Páginas das universidades e faculdades na internet - jun/2012. 
 

 É flagrante, no quadro acima, que as disciplinas que fazem referência à 

Matemática, em sua grande maioria, se referem à metodologia e não ao 

conhecimento matemático em si. Apenas três dos cursos (50%) têm uma disciplina 

voltada para a Estatística. Há um curso que contempla a Matemática na Educação 

Infantil e outro que prevê a Alfabetização Matemática, os outros não indicam em 

suas matrizes, que consideram que esta seja uma especificidade e mereça uma 

disciplina destacada.  
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Os dados informam que, a maioria dos cursos de Pedagogia em atividade, 

não ensina aos futuros professores os conteúdos com os quais eles deverão 

trabalhar. No pouco tempo dedicado a área matemática (ver quadro nº 02), 

concentra-se nos fundamentos e metodologias.  

 

Quadro nº 02 – Carga Horária das Disciplinas que envolvem Matemática nos 

cursos de Pedagogia em Aracaju/Se 

Curso Carga Horária 
Total do Curso 

Carga Horária das 
Disciplinas que envolvem 

Matemática 

Valores 
percentuais 

01 3236 240 7,41% 

02 3100 100 3,22% 

03 3360 120 3,57% 

04 3255 120 3,68% 

05 3385 60 1,77% 

06 3440 80 2,32% 

          Fontes: Páginas das universidades e faculdades na internet - jun/2012. 

 

Segundo levantamento feito por Curi (2004) “cerca de 90% dos cursos de 

Pedagogia demonstram ter preocupação com a Metodologia do Ensino de 

Matemática”. Em Sergipe, a realidade encontrada foi de 100% dos cursos com, pelo 

menos uma disciplina proposta para a área. No que se refere a carga horária das 

disciplinas relacionadas a matemática, nos cursos de Pedagogia, no Brasil Curi 

(2004) considerou “bastante reduzida”. Ao compararmos os dados levantados por 

ela com os que levantamos aqui em nosso estado, percebemos que os percentuais 

são ainda menores, chegando a menos de 2% em um dos cursos. A metade dos 

cursos dedica em torno de 3,5% de sua carga horária aos conhecimentos 
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relacionados a área matemática e apenas um curso ultrapassa os 7%, o que ainda é 

pouco diante da reconhecida dificuldade que esta área de conhecimento apresenta 

para o nosso sistema de ensino. 

 

 

3. Algumas reflexões 

Ainda que se possa argumentar que os conteúdos do curso de Pedagogia 

não se referem aos conteúdos disciplinares, mas tão somente à formação de 

professores e ao tratamento didático dos conteúdos, ficamos a refletir se os 

problemas de nossos alunos com a matemática não estão relacionados, também, a 

esta precária formação matemática dos professores da Educação Infantil e das 

primeiras séries do Ensino Fundamental. Assim concordamos com Curi (2004, p.02): 

“As especificidades próprias do ensino/aprendizagem de Matemática pelas crianças 

e as características dos professores polivalentes devem ser consideradas na 

formação de professores para atuar nos anos iniciais do ensino fundamental”.  

Mesmo considerando que os problemas com a aprendizagem da matemática 

nas nossas escolas fazem parte de uma crise geral e mais abrangente do sistema 

educacional nos perguntamos se a formação inicial (e continuada) desses 

profissionais se detém a oportunizar o conhecimento de variados materiais didáticos 

e possibilidades de trabalho com os saberes matemáticos que podem facilitar e 

tornar o ensino (e a aprendizagem!) mais interessante, atraente e produtiva.  

Pela análise das ementas das disciplinas constatamos que em apenas um 

dos cursos os conteúdos matemáticos são abordados, ainda que, dividindo espaço 

com a metodologia, nos outros o enfoque principal é a metodologia, sendo 

contemplados também o planejamento, a avaliação. A análise dos livros didáticos e 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais constam das ementas em apenas dois dos 

cursos. Também são dois os cursos que fazem referência a elaboração de projetos 

pedagógicos um dos quais propõe interdisciplinaridade, sendo esta a única 
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referência ao tema em todas as ementas. Também se pode constatar a ausência de 

qualquer referência ao tema do tratamento de informação. 

A pesquisa revela que as orientações curriculares mais recentes para o 

ensino de matemática ainda não encontraram eco nos cursos analisados. As 

disciplinas que abordam os conhecimentos matemáticos se referem, quase que 

exclusivamente ao aspecto metodológico e a questões mais gerais como 

concepções, perspectiva histórica e papel da matemática.  Note-se ainda que, em 

geral, os professores que ministram estas disciplinas são oriundos dos próprios 

cursos de Pedagogia com especialização e/ou mestrado nessa mesma área e que 

tiveram o mesmo tipo de formação que agora proporcionam aos seus alunos. Isso 

talvez possa explicar porque nenhum dos cursos se determinou a incluir na matriz 

curricular uma disciplina de estudo dos conteúdos matemáticos. 

Por outro lado, em tempos de novas determinações legais, Diretrizes 

Curriculares para Formação de Professores, e Parâmetros Curriculares Nacionais 

que apresentam novas exigências em todos os âmbitos do sistema educacional os 

cursos de Pedagogia precisam formar professores que estejam afinados com essas 

exigências. A grande disseminação de cursos propiciada pela exigência de formação 

de todos os professores em cursos superiores não pode ser justificativa para a falta 

de qualidade, falhas e omissões de conhecimentos necessários para o bom 

desempenho desses profissionais, ao contrário, essa expansão da quantidade de 

cursos precisa ser alicerçada com uma demanda de qualidade na formação 

oferecida.  

De qualquer modo, a expansão na oferta de cursos de formação de 

professores em nível superior não significa que o problema da formação tenha sido 

superado, no entanto, pode significar que há um processo em andamento para o 

qual devemos estar atentos e com o qual podemos contribuir. O estudo realizado e 

apresentado neste trabalho, por exemplo, faz parte da primeira etapa do projeto 

Matemática para Pedagogas(os), organizado pelos autores deste trabalho, e que 

tem como finalidade promover formação continuada para esses profissionais, de 

maneira a propor debates que permitam o aprofundamento e a compreensão de 

temas de matemática que são importantes no processo de formação nos níveis em 

que atuam. 
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Embora este seja um estudo preliminar, um primeiro passo, consideramos 

que a realização de estudos e pesquisas que analisam estes aspectos pode 

beneficiar a formação desses professores que serão, também, professores de 

Matemática. 
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