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RESUMO 

Este trabalho teve como alvo questionamentos a cerca dos motivos que levam o 
indivíduo a escolher o curso de Licenciatura em Matemática em duas Instituições 
Federais de Ensino de Sergipe, na tentativa de traçar o perfil do estudante. O estudo 
foi realizado com discentes da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Instituto 
Federal de Sergipe (IFS) e foram abordados os pensamentos sobre a contribuição 
que o curso oferece no tocante aos saberes específicos e pedagógicos, bem como 
sua intenção em dar continuidade na sua formação acadêmica. Foram observadas 
similaridades nas instituições e apesar dos esforços para construir um projeto 
pedagógico que diminuísse a dicotomia entre as áreas específicas e pedagógicas, 
ainda estamos longe de alcançarmos resultados nessa vertente. 
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ABSTRACT 

This work was targeted questions about the reasons that lead the individual to 
choose a course in Mathematics in two Federal Universities of Sergipe, in an attempt 
to profile the student. The study was conducted with students at the Federal 
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University of Sergipe (UFS) and the Federal Institute of Sergipe (IFS) and were 
approached thoughts on the contribution that the course offers in relation to specific 
knowledge and teaching, as well as its intention to continue in their studies. We 
observed similarities in institutions despite efforts to build an educational project that 
reduced the dichotomy between the specific areas and of teaching, we are still far 
from achieving results in this aspect. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A profissão docente vem sendo um ponto nevrálgico nas sociedades 

contemporâneas e tem sua importância atrelada à economia, à política e a cultura 

de qualquer país. Ela representa uma carga orçamentária bastante significativa e 

preocupante, exigindo assim, medidas de controle (GATTI; BARRETO, 2009). 

 No Brasil, desde meados do século XX, a exigência de nível superior para 

atuar na educação básica causou, por um lado, uma melhoria na qualidade de 

ensino, mas por outro, gerou a escassez crescente de profissionais habilitados para 

exercer a docência no ensino fundamental e médio. No caso da Matemática, a 

carência de professores se agrava a cada ano preocupando os órgãos 

governamentais. 

Nas duas últimas décadas, o governo federal vem adotando políticas de 

incentivo à qualificação de profissionais para atuarem na área de educação. Com a 

carência de professores de Matemática, entre outras áreas, na educação básica, 

muitos investimentos foram destinados para implantação de cursos de licenciatura 

em nosso país.  

Dentro desta ótica, duas novas licenciaturas presenciais em Matemática 

foram implantadas no estado de Sergipe: uma na Universidade Federal de Sergipe, 

no Campus Prof. Alberto Carvalho situado na cidade de Itabaiana, através do projeto 

de expansão das Universidades Federais, e outra no Instituto Federal de Sergipe - 

IFS, Campus Aracaju. Ambas iniciaram suas atividades no segundo semestre de 

2006.  

Historicamente, as licenciaturas foram criadas nas antigas faculdades de 

filosofia, em meados de 1939, e tinham como objetivo preparar o docente para a 

escola secundária. Elas foram constituídas sob a concepção “3+1”, que consistia em 



 

 

 

uma matriz curricular com as disciplinas de conteúdos específicos de Matemática 

todas nos três primeiros anos e, posteriormente, um ano de disciplinas de 

complementação pedagógica. Dependendo do corpo docente formador, o curso de 

Licenciatura poderia ter sua identidade comprometida no sentido de não deixar claro 

o perfil do egresso. No caso específico da Licenciatura em Matemática, este 

comprometimento poderia gerar o questionamento se o curso estaria formando um 

matemático ou um professor de matemática. 

Diante das novas exigências colocadas pela legislação brasileira pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, pelas determinações das 

resoluções do Conselho Nacional de Educação nº1 e nº 2, datadas de 18 e 19 de 

fevereiro de 2002, respectivamente, e pelas diretrizes curriculares nacionais para os 

cursos de Licenciatura em Matemática, fez-se necessário uma discussão ampla 

sobre que profissional docente em matemática tem sido formado no Brasil, quais as 

novas demandas para este profissional e que mudanças nos cursos de Licenciatura 

em Matemática seriam necessárias para atender a nova realidade educacional do 

país. 

Essas discussões implicaram numa reestruturação dos currículos dos cursos 

de Licenciatura em Matemática e, hoje as mudanças refletem nas matrizes 

curriculares dos cursos ofertados no Campus Prof. Alberto Carvalho – UFS e no 

Instituto Federal de Sergipe, Campus Aracaju.  

Tais mudanças diminuem as dicotomias existentes entre as disciplinas de 

conteúdos matemáticos e de conteúdos pedagógicos, ou ainda, a dicotomia “do que 

ensinar” e “como ensinar”. Porém, ainda não há uma estreita relação entre as áreas, 

prevalecendo a prática de professores ministrando as suas disciplinas de forma 

isolada, sem fazer qualquer relação com conteúdos ministrados em outras 

disciplinas ou até mesmo sem uma leitura crítica do papel da sua disciplina para o 

currículo e para a formação docente.  

Para Shulman (1987), o professor deve ter o conhecimento de formas de 

transformar o conteúdo considerando os propósitos do ensino e para que isso seja 

possível é necessária à compreensão pessoal do conteúdo específico, como 

também o conhecimento das formas de comunicar tal compreensão. 

Mais que isso, ele elabora uma teoria que tem como objetivo contribuir para 

superarmos a dicotomia entre os conhecimentos específicos e os conhecimentos 



 

 

 

exclusivamente pedagógicos. O autor subdivide em três categorias a base do 

conhecimento necessário para o ensino: o conhecimento do conteúdo, o 

conhecimento da didática do conteúdo e o conhecimento curricular. Este último é o 

que permite o professor fazer a seleção e organização dos conteúdos a serem 

abordados tendo clareza do objetivo e finalidade de cada um deles.  

O curso de Licenciatura em Matemática habilita o estudante para exercer a 

docência nos ensinos fundamental e médio, porém a formação desse profissional se 

dará ao longo de toda a sua vida e seu objeto de estudo será a sala de aula e o 

processo de ensino e aprendizagem. 

E quanto aos alunos que fizeram a escolha pelo curso de Licenciatura em 

Matemática? Qual o perfil? Quais as perspectivas para dar continuidade a sua 

formação? Quanto o curso contribui para diminuir as distâncias entre o saberes 

específicos e pedagógicos? 

Estes questionamentos foram alvo da pesquisa realizada neste estudo, 

visando investigar o pensamento dicotômico sobre as disciplinas de conhecimento 

específico e pedagógico, no curso de Licenciatura em Matemática, em duas 

Instituições Federais de ensino de Sergipe. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho iremos discutir o perfil de alunos do 5º período em diante dos 

cursos de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho – UFS e 

do Instituto Federal de Sergipe – Campus Aracaju, a fim de repensarmos os cursos 

e nossa prática enquanto formadores de professores. Para tanto foram analisados 

os resultados obtidos nas duas instituições sob os preceitos da estatística descritiva 

e inferencial. 

A amostragem utilizada foi não probabilística e tomada a esmo, e a fonte de 

dados foram questionários aplicados a 82 (oitenta e dois) estudantes de cursos de 

Licenciatura em Matemática do 5º semestre em diante. Dos instrumentos aplicados, 

48 foram coletados na UFS – Campus Prof. Alberto Carvalho – e 32 no IFS – 

Campus Aracaju. Esta amostra é bastante representativa, visto que, a população 

total de estudantes regularmente matriculados nos semestres exigidos foi de 193: 

139 na UFS e 54 no IFS. 



 

 

 

O mesmo questionário foi aplicado nas duas instituições de ensino entre os 

dias 23 e 24 de novembro de 2011. O instrumento continha 11 perguntas que 

traçavam o perfil do aluno, abordando sua trajetória no curso e suas pretensões em 

relação à profissão e a formação continuada.  

 A análise dos dados levou em considerações algumas especificidades dos 

dois Campi. No caso do Campus Prof. Alberto Carvalho, sua localização oportunizou 

a inserção de um grupo no ensino superior, que não teria como estudar nos grandes 

centros. Já o Instituto Federal de Sergipe trouxe uma segunda possibilidade de 

estudar na capital através de um ensino gratuito e de qualidade. 

  Traçar o perfil desses estudantes é altamente relevante para que novas 

políticas públicas possam ser desenvolvidas, a fim de propiciar formação continuada 

e dar condições de trabalho para esses profissionais, os quais irão contribuir para a 

melhoria do ensino público do país, especialmente no estado de Sergipe. 

Foi analisada a relação existente entre as variáveis Idade, Gosto pelas 

Disciplinas de Conteúdos Específicos, Gosto pelas Disciplinas de Conteúdos 

Pedagógicos, a Pretensão em continuar os estudos em cursos de pós-graduação e 

a Escolha da pós-graduação. 

Para tabular, processar e analisar os dados foi utilizado o software R, 

fazendo o uso do pacote estatístico Rcmdr, assim como, para confeccionar as 

tabelas. Todas as análises foram feitas com nível nominal de significância de 5%. 

O teste t unilateral para uma média foi utilizado para analisar a variável 

Idade. Já para a relação entre as variáveis Idade e Pretensão em fazer pós-

graduação foi usado o teste t para proporção. Além disso, o Teste de Aderência foi 

utilizado para analisar a proporção do Tipo de Pós-graduação. 

 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 RESULTADOS OBTIDOS NA UFS – CAMPUS PROF. ALBERTO CARVALHO 

A média da idade dos estudantes do 5º período em diante do curso de 

Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho – UFS foi igual a 

22,9 anos (DP3 = 3,17). De acordo com o resultado do teste t unilateral para média 
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(t(47) = 4,1918, p<0,0001), essa média de idade é estatisticamente maior que a média 

da idade que os estudantes deveriam estar nessa fase do curso, que é de 21 anos, 

considerando que o estudante ingressa na universidade após ter concluído o ensino 

médio em idade regular, que é em média 18 anos. Esse resultado se justifica, pois 

muitos deles já haviam concluído o ensino médio há algum tempo e viram no novo 

Campus uma oportunidade de dar continuidade aos seus estudos, já outros 

retornaram às salas de aula do ensino básico almejando a tão sonhada e, agora, 

possível vaga na universidade. 

Mesmo o grupo tendo idade acima da média, de acordo com os resultados 

do teste unilateral para proporção (χ2
(1) = 8,3333, p<0,001), existem evidências para 

rejeitar a hipótese que a proporção dos estudantes que pretendem fazer pós-

graduação (70,83%) seja igual a 50%, ou seja, dos 48 estudantes do curso de 

Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho – UFS pesquisados, 

34 têm pretensão de ingressar em cursos de pós-graduação. E isso pode ser uma 

consequência da divulgação e ampliação de vagas em cursos de pós-graduação e 

da possibilidade crescente desses estudantes ingressarem na carreira docente no 

ensino superior, com os novos Campi do IFS que serão implantadas no Estado.  

Essas vagas serão nas mais diversas áreas, o que permite que o estudante 

possa fazer a sua opção pelo tipo de pós-graduação de acordo com a sua 

preferência e não pela questão mercadológica.  

Porém, a proporção de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática 

do Campus Prof. Alberto Carvalho, cursando do 5º semestre em diante, que 

pretendem fazer pós-graduação em Educação Matemática (37,5%), Matemática 

(27,08%), outros tipos de pós-graduação (29,17%) ou não fazer pós-graduação 

(6,25%) não é estatisticamente igual, de acordo com o resultado do Teste de 

Aderência (χ² (3) = 10,1667, p =0,0172).  

O grande número de estudantes que pretendem fazer pós-graduação e a 

distribuição entre as áreas de conhecimento pode ser reflexo de um curso de 

graduação formado por um corpo docente composto por mestres e doutores das 

áreas de Matemática, Educação Matemática, Matemática Aplicada e Estatística, 

oriundos de diferentes universidades que formam um grupo muito heterogêneo, 

possibilitando aos estudantes experiências ricas e diversificadas, tanto na área de 



 

 

 

conhecimento específico, como na área de conhecimento pedagógico relacionado 

com a sua área de atuação. 

Essa distribuição pode ser vista na Tabela 1 de acordo com o Gosto dos 

estudantes pelas disciplinas de conteúdos matemáticos. 

Tabela 1. Distribuição de frequência dos 48 alunos a partir do 5º período do Curso 
de Licenciatura em Matemática da UFS – Campus Prof. Alberto Carvalho, por Gosto 
pelas disciplinas de conteúdos matemáticos por Tipo de pós-graduação. 
 

Gosto pelas disciplinas 
matemáticas 

Tipo de Pós-graduação  

Educ. Mat. Matemática 
 

Nenhum 
 

 
Outros 

 
Total 

Muito  2 10 5 2 19 
Pouco ou Regular 16  3 9 1 29 
Total                                           18                   13                14               3                48 

       

 Analogamente, na Tabela 2 apresentamos essa mesma distribuição para a 

Variável Gosto pelas disciplinas de conteúdo pedagógico. 

Tabela 2. Distribuição de frequência dos 48 alunos a partir do 5º período do Curso 
de Licenciatura em Matemática da UFS – Campus Prof. Alberto Carvalho, por Gosto 
pelas disciplinas de conteúdos pedagógicos por Tipo de Pós-graduação. 
 

Gosto pelas disciplinas 
pedagógicas 

Tipo de Pós-graduação  

Educ. Mat. Matemática 
 

Nenhum 
 

 
Outros 

 
Total 

Muito 11  2 2 1 16 
Pouco ou Regular  7 11     12 2 32 
Total                                           18                   13               14                3               48 
 

Analisando os dados foi possível perceber que as dicotomias entre as áreas 

do conhecimento específico e pedagógico estão presentes de forma acentuada na 

pretensão de escolha da pós-graduação. Observou-se que dentre os 18 alunos que 

declararam o desejo em cursar uma pós-graduação em Educação Matemática, 16 

deles, ou seja, 88,9% gostam pouco ou regular das disciplinas de conteúdo 

matemático. Uma análise similar pode ser feita com relação aos estudantes que 

declararam a sua opção por fazer uma pós-graduação em Matemática. Dos 13 

alunos que assinalaram a pretensão de cursar uma pós-graduação em Matemática, 

84,6% deles, isto é, 11 estudantes, gostam pouco ou regular das disciplinas 

pedagógicas. 



 

 

 

Estes resultados caracterizam a manutenção histórica do pensamento 

dicotômico entre as disciplinas de conhecimentos específicos e pedagógicas.  

3.2  RESULTADOS OBTIDOS NO IFS – CAMPUS ARACAJU 

Fazendo uma análise similar à realizada com os dados do Campus Prof. 

Alberto Carvalho da UFS, a média de idade dos estudantes do 5º período em diante 

do curso de Licenciatura em Matemática do Campus Aracaju do IFS foi igual a 25,7 

anos (DP=6,1) e de acordo com o resultado do teste t unilateral para média (t(31) = 

4,3553, p < 0,0001), essa média também é estatisticamente maior que a média de 

idade para alunos de graduação do 5º período em diante, que é de 21 anos. Esse 

resultado pode ser justificado pelo fato de que na capital há uma grande 

concorrência no vestibular da UFS, Campus São Cristóvão, dificultando o acesso a 

um ensino superior gratuito. Com a abertura do curso de Licenciatura em 

Matemática no Instituto Federal de Sergipe, abriu-se mais uma oportunidade de dar 

continuidade aos estudos e conseguir a tão sonhada formatura em nível superior 

para se aventurar numa profissão de emprego promissor. 

Com relação à pretensão em seguir nos estudo de pós-graduação, de forma 

semelhante ao encontrado no Campus Prof. Alberto Carvalho da UFS, no Campus 

Aracaju do IFS, mesmo o grupo tendo idade acima da média, de acordo com os 

resultados do teste unilateral para proporção (χ2
(1) = 24,5, p<0,0001), existem 

evidências para rejeitar a hipótese que a proporção dos estudantes que pretendem 

fazer pós-graduação (93,75%) seja igual a 50%, ou seja, dos 32 estudantes do curso 

de Licenciatura em Matemática do Campus Aracaju do IFS pesquisados, 30 têm 

pretensão em ingressar em cursos de pós-graduação. Este fato pode ser justificado 

pelas perspectivas de melhoria salarial e também pelas possibilidades de 

ingressarem como docentes em carreira de nível superior. 

Porém, a proporção de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática 

do Campus Aracaju do IFS, cursando do 5º período em diante, que pretendem fazer 

pós-graduação em Educação Matemática (53,12%), Matemática (31,25%), outros 

tipos de pós-graduação (9,38%) ou não fazer pós-graduação (6,25%), de acordo 

com o resultado do Teste de Aderência (χ²(3)=18,25,p=0,0001), não é 

estatisticamente igual. Esse resultado indica que a proporção para a categoria 

“Educação Matemática” é superior às demais proporções. 



 

 

 

Essa distribuição pode ser vista na Tabela 3 de acordo com o Gosto dos 

estudantes pelas disciplinas de conteúdos matemáticos. 

Tabela 3. Distribuição de frequência dos 32 alunos a partir do 5º período do Curso 
de Licenciatura em Matemática do IFS do Campus Aracaju, por Gosto pelas 
disciplinas de conteúdos matemáticos por Tipo de Pós-graduação. 
 

Gosto pelas disciplinas 
matemáticas 

Tipo de Pós-graduação  

Educ. Mat. Matemática 
 

Nenhum 
 

 
Outros 

 
Total 

Muito 9 9 2 2 22 
Pouco ou Regular 8 1 0 1 10 
Total                                          17                   10                  2                3                32 
 

De maneira análoga, na Tabela 4 apresentamos essa mesma distribuição, 

porém para a variável Gosto pelas disciplinas de conteúdos pedagógicos. 

Tabela 4. Distribuição de frequência dos 32 alunos a partir do 5º período do Curso 
de Licenciatura em Matemática do IFS do Campus Aracaju, por Gosto pelas 
disciplinas de conteúdos pedagógicos por Tipo de Pós-graduação. 
 

Gosto pelas disciplinas 
pedagógicas 

Tipo de Pós-graduação  

Educ. Mat. Matemática 
 

Nenhum 
 

 
Outros 

 
Total 

Muito 9 0 1 0 10 
Pouco ou Regular 8 10 1 3 22 
Total                                          17                    10                 2                 3              32 
 

Analisando os dados foi possível perceber que as dicotomias entre as áreas 

do conhecimento específico e pedagógico estão presentes de forma acentuada na 

pretensão de escolha da pós-graduação também no Curso de Licenciatura em 

Matemática do Campus Aracaju do IFS. Observou-se que dentre os 17 alunos que 

declararam o desejo em cursar uma pós-graduação em Educação Matemática, 8 

deles, ou seja, 47% gostam pouco ou regular das disciplinas de conteúdo 

matemático. Uma análise similar pode ser feita com relação aos estudantes que 

declararam a sua opção por fazer uma pós-graduação em Matemática. A totalidade 

dos estudantes que relataram a pretensão de cursar uma pós-graduação em 

Matemática, isto é, 100% dos estudantes, gostam pouco ou regular das disciplinas 

pedagógicas. 



 

 

 

Estes resultados, assim como os obtidos na UFS – Campus Prof. Alberto 

Carvalho, também assinalam para a manutenção histórica do pensamento 

dicotômico nas disciplinas de conhecimentos específicos e pedagógicas.  

4.  CONCLUSÃO 

 

Foi observado que em ambas as instituições a média de idade foi superior a 

média esperada para os estudantes nessa fase do curso, porém este fator não 

influenciou negativamente nas expectativas de darem continuidade aos estudos em 

cursos de pós-graduação. Porém, um fato nos preocupou, foi que apesar dos 

esforços para construir um projeto pedagógico que diminuísse a dicotomia entre as 

áreas específicas e pedagógicas, ainda estamos longe de alcançar melhores 

resultados nessa vertente.  

Estranhou-se o fato de que um estudante que escolheu o magistério como 

profissão, goste pouco ou regular das disciplinas pedagógicas e, da mesma forma, 

que um futuro professor de matemática gosto pouco ou regular das disciplinas que 

compõe o núcleo de disciplinas específicas do curso, as quais irão instrumentalizá-lo 

para o exercício da sua profissão. 

Essa inquietação deve movimentar a comunidade acadêmica na direção de 

planejar ações para a diminuição da dicotomia existente entre os diversos saberes 

necessários a formação docente, pois só assim, teremos profissionais mais 

capacitados para atuar na sociedade como agente transformador. 
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