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RESUMO 
  
No presente artigo investigo através de um recorte teórico o Curso de Pedagogia, ou seja, a 
formação de professores das series inicias no ensino fundamental e o ensino de matemática, 
reconhecendo a importância de uma boa formação desse professor generalista para trabalhar 
com as disciplinas, especificamente a matemática, que tem uma incontestável importância no 
currículo escolar através do papel a ser desenvolvido pelo professor em sala de aula, que 
perpassa pela visão do educador, que não deve esperar que a escola lhe forneça condições 
para o desenvolvimento da ação pedagógica e sim construir em todos os momentos, caminhos 
que ampliem os conhecimentos matemáticos de seus alunos. 
PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia. Matemática. Ensino Fundamental. 
 
 
ABSTRACT 
 
In this article I investigate through a theoretical cut the Pedagogy Course, ie the training of 
school teachers in elementary education and mathematics education, recognizing the 
importance of proper training of teachers to work with generalist disciplines, specifically 
mathematics, which has an undeniable importance in the school curriculum through the paper 
to be developed by teachers in the classroom, which underlies the vision of the educator, who 
should not expect the school will provide conditions for the development of pedagogical 
action, but rather build on all times, ways to expand the mathematical knowledge of students. 
KEY-WORDS:  Pedagogy. Mathematics. Basic education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Colocar em primeiro plano os propósitos da educação é fundamental quando se 

empreende um processo de formação, quando se questiona sobre a finalidade do ensino de 

certos conteúdos pressupõe resgatar o sentido do ensino, sair da rotina e começar a repensar o 

trabalho, analisando a consistência de cada uma das atividades propostas a partir dos 

propósitos que se perseguem. 

O Curso de pedagogia dá sentido e forma à tarefa educativa, onde são inseparáveis as 

abordagens especificas de cada campo do saber e as formas com que se produzem diversos 

saberes. Os professores não determinam o conhecimento que são chamados a reproduzir, nem 

definem as estratégias de ação,  para ele, é muito importante analisar o significado dessa 

prática e compreender nela as conseqüências de sua formação. 

O ensino de matemática apresenta vertentes convencionais que necessitam de uma 

mobilização especial, tanto por parte do educador, quanto do educando, já que os aspectos que 

permeiam esse conhecimento integram o sujeito às atividades reais e as relações interpessoais 

no contexto de mundo. No pensamento de que a matemática possui características especiais, 

explicitadas pelas dimensões de sua dinamicidade e complexidade de compreensão, 

encontrada em práticas cotidianas e mapeamento dos conhecimentos propostos por ela, que se 

abre a discussão, propondo a reformulação de paradigmas enraizados como conceitos, em 

grande parte de professores que ainda apostam na educação matemática puramente 

conteudista com base na aprendizagem da reprodução. 
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O CURSO DE PEDAGOGIA 

 

O Curso de Pedagogia, estruturou-se legalmente junto às licenciaturas instituídas no 

Brasil, através do Decreto-Lei nº. 1.190 de 04 de abril de 1939, quando da organização da 

então Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, cujo objetivo foi o de 

formar bacharéis e licenciados para diversas áreas, entre elas, a área pedagógica, seguindo o 

esquema 3+1, em que as disciplinas de natureza pedagógica, com duração prevista de um ano, 

estavam justapostas às disciplinas de conteúdo, com duração de três anos. Formava-se então, 

o bacharel nos primeiros três anos do curso e, posteriormente, após a conclusão do Curso de 

Didática, seria conferido o diploma de licenciado no grupo de disciplinas específicas do Curso 

Normas e o bacharel em Pedagogia conhecido como “técnico em educação” ou “pedagogo 

generalista. Na origem do curso, já era evidente a separação rígida entre o bacharel e o 

licenciado, revelando a dicotomia entre conteúdo e método.   

O curso de Pedagogia foi estruturado como um curso seriado, o currículo era 

constituído de onze disciplinas: Complementos de Matemática, História da Filosofia, 

Sociologia, Fundamentos Biológicos da Educação, Psicologia Educacional, Estatística 

Educacional, História da Educação, Fundamentos Sociológicos da Educação, Administração 

Escolar, Educação Comparada e Filosofia da Educação. Já o Curso de Didática era constituído 

por seis disciplinas: Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, Administração 

Escolar, Fundamentos Biológicos da Educação e Fundamentos Sociológicos da Educação. 

Para se tornar um licenciado, o bacharel em Pedagogia precisava cursar apenas a 

Didática Geral e a Didática Especial, considerando que as demais disciplinas já constavam no 

currículo de bacharelado. Marcado pela ausência de um aprofundamento teórico do saber 

pedagógico, sendo feito apenas estudos de generalistas sobre as ciências auxiliares da 

Pedagogia, totalmente dissociados da pesquisa e da produção de conhecimentos, o que 

revelava no Curso de Pedagogia um currículo de caráter generalista, gerando criticas às 

deficiências na formação desse profissional e também as dificuldades no mercado de trabalho.  

O licenciado tinha como principal campo de trabalho o curso normal, um campo que, 

aliás, não era exclusivo dos pedagogos, pois, com a Lei Orgânica do Ensino Normal, para se 

lecionar nesse curso, era suficiente o diploma de ensino superior. Como prova do quanto era 

prolixo esse campo profissional, foi concedido a esse profissional também o direito de 

lecionar Filosofia, História e Matemática. 

Como bacharel, a expectativa era ter preparo para exercer importantes funções 

técnicas no Ministério de Educação que, por sua vez, era também um campo profissional 
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muito vago, pois, dentre as finalidades definidas para a Faculdade Nacional de Filosofia, é 

possível reconhecer a que era dirigida ao bacharel em geral: preparar trabalhadores 

intelectuais para o exercício das altas atividades culturais de ordem desinteressada ou técnica. 

O decreto-lei nº. 1.190/39, ao tratar das regalias conferidas pelo diploma, referiu-se ao 

bacharel em Pedagogia, determinando que, a partir de janeiro de 1943, haveria exigência 

desse diploma para ocupação dos cargos de técnicos em educação do Ministério da Educação. 

Nessa época, no que se pese a expansão do movimento escolanovista, a concepção de 

educação predominante era a da pedagogia tradicional, cuja ação educativa tinha como 

principais elementos pedagógicos a autoridade do mestre em relação ao discípulo e a 

necessidade da disciplina intelectual. Nessa perspectiva, a prioridade no curso era dada aos 

conhecimentos abstratos, cabendo à autoridade do professor transmiti-los, os programas 

estruturavam-se segundo o que era estabelecido pelo professor, a relação hierárquica entre 

professor e aluno gerava a passividade do aluno, que ficava submetido a horários e currículos 

rígidos.  

O professor era considerado o centro do processo educativo, por repassar os 

conhecimentos, os quais o aluno deveria absorver. A avaliação valorizava a aquisição dos 

conhecimentos transmitidos através de provas que representavam, entre outros aspectos, o 

momento de o aluno restituir o que foi memorizado. Como a mobilização política dos 

pioneiros não foi suficiente para sobrepor-se à hegemonia organizativa da igreja, é a visão 

tradicional da educação que vai delinear o curso na sua origem, marcado pelo desprestigio, o 

curso de Pedagogia ocupou lugar periférico no contexto das licenciaturas que, por sua vez, já 

eram periféricas no cenário dos demais cursos superiores.  

O Curso de pedagogia também foi padronizado com a utilização da simetria artificial 

adotada para cursos de bacharelado, o bacharel em pedagogia se formava técnico em 

educação, cuja função no mercado de trabalho nunca foi precisamente definida. A falta de 

identidade do curso de pedagogia refletia-se no exercício profissional do pedagogo. É 

interessante notar que os egressos da licenciatura em pedagogia seriam futuros professores da 

Escola Normal que formava professores primários, porém, o currículo dessa licenciatura não 

contemplava o conteúdo do curso primário, certamente, os licenciados aprendiam esse 

conteúdo num toque de mágica, ou quem sabe, na “prática”, enquanto professor primário. 

Surge um questionamento: como poderia o licenciado estar preparado para tal, se não havia 

obtido a formação específica para o que precisará ensinar? Como esse profissional da 

educação, no seu exercício docente, saberia dar aulas de disciplinas que não tenha aprendido, 

nem vivenciado na sua formação?  
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A Lei 5.540/1968 provocou mudanças nos cursos de formação de professores e em 

conseqüência na Faculdade de Educação, à qual conferia a função de formar técnicos 

denominados especialistas em educação. Nos debates promovidos pelo Conselho Federal de 

Educação, eram apontadas as razões para a criação das Faculdades de Educação, entre elas a 

falência das Faculdades de Filosofia. Entre as mais próximas, destacam-se: 

• Os avanços do estudo científico da educação e das técnicas pedagógicas. As 
comissões de estudos de criação das Faculdades de Educação valeram-se 
principalmente de dois exemplos: O alemão era marcado pela maior dedicação 
à pesquisa da teoria pedagógica. A pedagogia como ciência ainda não tinha 
alcançado o nível desejável; exatamente por isso, o modelo alemão, propondo 
o desenvolvimento dessa linha de pesquisa, destinava-se à pedagogia unidades 
especializadas denominadas Faculdades Pedagógicas. O norte-americano, mais 
pragmático e embasado nos pressupostos deweynianos, privilegiava o 
“treinamento pedagógico” profissional, tendo como objetivo primordial o 
domínio de métodos e técnicas; 

 
• O reconhecimento da importância vital da educação nas sociedades modernas e 

da amplitude e complexidade de seu campo profissional. O exercício das 
atividades pedagógicas atingiria um nível de complexidade teórico-prática que 
supunha instituições especializadas que só a universidade poderia prover; 

 
• O aumento quantitativo dos cursos de licenciatura. O crescimento  da  desses 

cursos na Faculdade de Filosofia tornava inviável a localização de tantas 
modalidades de curso em uma única unidade acadêmica. 

 

Apontava-se outra predominante técnica, conjugada as razões elencadas. O 

desdobramento da Faculdade de Filosofia em institutos de conhecimentos básicos segregou a 

área da educação pelo seu caráter profissional. Assim, pelas características próprias dessa área 

como núcleo responsável pelo desenvolvimento de pesquisas educacionais e de extensão por 

meio de serviços prestados à escola primária e secundária não se classificava como instituto. 

A área da educação configurava-se, portanto, como um tipo de escola com perfil de faculdade. 

As funções da Faculdade de educação foram assim definidas nos diplomas legais 

decorrentes da reforma universitária:  

• Formar professores e especialistas em educação; 
 
• Desenvolver pesquisas capazes de formular categorias próprias de uma 

educação genuinamente nacional; 
 

• Promover a integração nas licenciaturas entre estudantes de diversas áreas do 
saber em um local comum para o preparo pedagógico; 
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• Disseminar a concepção de educação que deve iluminar a universidade, visto 
ser esta uma instituição geral de educação superior, constituindo um elo a ligar 
os diversos setores básicos da universidade; 

 

• Promover a atualização de professores e especialistas atuantes nas escolas e 
nos sistemas de ensino, mediante cursos de extensão, graduação e pós-
graduação. 

 

A Faculdade de Educação, diante das suas finalidades deveria envolver no mínimo três 

áreas: 

• a de graduação, dimensão mais ampla que ofereceria cursos de formação de 
professores primários, de Escola Normal, de pedagogos – especialistas – e 
cursos de formação pedagógica dos licenciados; 
 

• a de pós-graduação, dimensão que deveria ensejar a pesquisa, a fim de formar 
especialistas em altos estudos pedagógicos e para o magistério do ensino 
superior; 

 

• a capacitação supletiva correspondente à formação permanente do professor, 
em nossos dias substituída pela expressão educação continuada.  

 

No inicio da década de 1980, várias universidades efetuaram reformas curriculares, de 

modo a formar, no curso de pedagogia, professores para atuarem na educação pré-escolar e 

nos anos iniciais do ensino fundamental, o processo de ensinar, aprender e gerir escolas, 

estavam no centro das preocupações e das decisões do curso.   

O Curso de Pedagogia buscando sua identidade constitui-se num espaço de 

permanente reflexão critica no confronto teoria e prática, com a tarefa de formar profissionais 

da educação, inseri-lo no campo do saber que se renova e se recria na pesquisa e no contexto 

de sua prática docente. 

Segundo Marques: 

“O Curso de Pedagogia, desde a sua criação em 1939, tem trajetória marcada 
pela indefinição. Estruturava-se, inicialmente em um bacharelado de três 
anos, a que se superpunha para a licenciatura, uma no de Didática (esquema 3 
+ 1). O bacharel em Pedagogia seria o individuo habilitado a exercer as 
funções de “técnico da educação”, funções indefinidas em si mesmas e nas 
relações com os outros bacharelados e licenciaturas. O licenciado em 
Pedagogia destinava-se ao magistério nas escolas normais, tendo aos poucos 
habilitação legal estendida ao ensino em áreas de difícil acesso: Matemática e 
História”. (MARQUES, 1992, p.115) 
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As atribuições do professor são ainda acrescidas de várias novas responsabilidades, 

dentre elas: a necessidade de acompanhar e gerar novas aprendizagens; profissionalizar-se, ser 

responsabilizado pelo fracasso de seus alunos. Quanto aos que atuam nas series iniciais do 

fundamental, que são generalistas, a sua formação ainda exige conhecimento científico de 

todas as áreas que irá lecionar, assim como das metodologias referentes a cada uma delas. 

Segundo Nóvoa (1995) “O paradigma do professor reflexivo, isto é, do professor que reflete 

sobre a sua prática, que pensa que elabora em cima dessa prática, é o paradigma hoje em dia 

dominante na área de formação de professores [...].” 

A pesquisa sobre a pedagogia objetiva descrever e compreender o trabalho do 

professor na sala de aula, o que corresponde a uma espécie de mistura de diversos tipos de 

práticas que incorporam progressivamente ao repertório das estratégias de ensino do professor 

generalista para ensinar matemática nas series inicias do ensino fundamental. 

 

O ENSINO DE MATEMÁTICA 

  

O processo de ensino aprendizagem da matemática inicia-se a partir da intuição e 

progressivamente aproxima-se da dedução. Essa forma de construir o conhecimento 

matemático relega, em parte, qualquer tentativa de se apropriar de modo mecânico e de outros 

procedimentos didáticos, especificamente nas series iniciais do ensino fundamental é o 

pedagogo, que estará lecionando matemática e de alguma forma transmitindo e construindo 

com os educandos o conhecimento matemático.  

Sendo importante que esse professor das series iniciais do Ensino Fundamental ajude 

seus alunos nas descobertas matemáticas, auxiliando-os na construção dessa aprendizagem. 

Para tanto, é fundamental que ele conheça as pesquisas da área sobre o ensino e a 

aprendizagem. 

Educar é a principal função das escolas, mas, as variações do modo de ensinar, 

determinam diferenças nos resultados obtidos. Há pouco tempo ensinar era sinônimo de 

transmissão de conhecimentos, mas, as metodologias de ensino mudaram. Mesmo assim, 

muitos profissionais da educação, ainda, acreditam no método tradicional, olham para trás e 

elogiam o trabalho escolar feito no passado. Por conta disso, rejeitam as mudanças e 

consideram os professores atuais pouco exigentes, um dos elementos básicos de discussão da 

ação docente refere-se ao ensinar, ao aprender e ao apreender, essas ações são muitas vezes 

consideradas e executadas como ações independentes, ouvindo-se até de professores 

afirmações do tipo: “eu ensino, o aluno é que não aprende”. 
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 Nessa visão de ensino a aula  é o espaço em que o professor fala, diz, explica o 

conteúdo, cabendo ao aluno anotá-lo para depois memorizá-lo, prescindindo até da  presença 

do aluno, pois, se há um colega que copia tudo, basta xerocar suas anotações e depois estudar, 

para dessa maneira memorizar os conteúdos. Tomando assim, a simples transmissão de 

informação como ensino, e o professor fica como fonte de saber, tornando-se o portador da 

verdade.  

As crendices acerca da Matemática geram um preconceito elitista sobre o seu ensino e 

aprendizagem, promovendo conseqüências desastrosas para o sistema educacional, é muito 

comum frases do tipo: “Não nasci pra Matemática”, “Matemática é coisa para gênios!”, “Vou 

prestar vestibular para uma área que não tenha Matemática em sua grade”, com tais aspectos 

surgem rótulos difundidos dentro e fora da escola, que vão ganhando cada vez mais força, 

prejudicando o processo de construção dos saberes matemáticos dentro da escola. Há outras 

crenças que demonstram o seu caráter elitista, colocando-a em um patamar de total 

superioridade, como por exemplo: “Aquele cara é o gênio da Matemática!”, “Meu filho é 

inteligentíssimo tira as melhores notas em matemática”. É comum identificar, nas salas de 

aula, o destaque que é dado aos alunos que tiram notas boas nessa disciplina e o descaso pelos 

outros alunos que tiram notas boas em outra área do conhecimento. Isso gera desconforto, 

desinteresse do aluno e um afastamento gradativo da Matemática e, conseqüentemente, um 

número menor de pessoas que se sentem capazes de produzir conhecimento matemático. 

 

Para Fiorentini e Lorenzato a educação matemática é entendida como:  

“área de conhecimento das ciências sociais ou humanas, que estuda o ensino 
e a aprendizagem da matemática. De modo geral, poderíamos dizer que a 
EM caracteriza-se como uma práxis que envolve o domínio do conteúdo 
específico (a matemática) e o domínio de idéias e processos pedagógicos 
relativos à transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber 
matemático escolar. (FIORENTINI e LORENZATO, 2007, pag.5)” 

 

Considerando o campo de atuação da educação Matemática, é possível afirmar 

que ela tem relação direta com os anos iniciais do ensino fundamental, e os professores que 

atuam com essa faixa etária necessitariam investigar e compreender, para melhor 

contribuírem com a mobilização dos saberes e para as descobertas matemáticas de seus 

educandos, evitando a formação de obstáculos na aprendizagem de conteúdos matemáticos, 

contribuindo, dessa forma, para a redução das distâncias entre o conhecimento científico e a 

escola. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

9 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finalmente, entendemos que não faz mais sentido o educador pensar que, ao terminar 

sua formação acadêmica, estará acabado e pronto para atuar na educação. Como a formação 

de professor no Curso de Pedagogia tem esse caráter generalista, torna-se imprescindível o 

processo de formação continuada, como mecanismo de revisão conceitual, teórico e prático 

do exercício de ser professor e da relação com determinados conteúdos, especificamente com 

o saber matemático.  
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