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RESUMO 

A Matemática é vista como uma das principais disciplinas para promover o 

desenvolvimento cognitivo e o raciocínio lógico do indivíduo. O Pedagogo, sendo um 

dos condutores na formação matemática ofertada na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental vem sendo questionado, juntamente com as deficiências 

existentes nas propostas de Instituições Formadoras de Professores. Na maioria dos 

casos, é notório encontrarmos estudantes dos cursos de formação docente, rejeitando a 

Matemática. Nesse estudo, objetivamos compreender o significado, dado pelos 

pesquisados, sobre a contribuição que a Matemática fornece à sua formação, o quanto a 

valorizam e apontam a necessidade de tê-la nesse processo.  

Palavras-chave: Formação de professores, Matemática, Pedagogo. 

 

ABSTRACT 

Mathematics is seen as one of the key disciplines to promote cognitive development and 

logical reasoning of the individual. The Pedagogue, one of the drivers in mathematical 

training offered in kindergarten and the early years of elementary school has been 

questioned, along with shortcomings in the proposals for institutions educating teachers. 

In most cases, it is notable finding students of teacher education, rejecting the math. In 

this study, we aimed to understand the meaning given by researchers on the contribution 

that matemathics provides to its formation, how to value and show the necessity of 

having it in the process. 

Keywords: Teacher education, mathematics, Educator. 

                                                           
1Graduada em Pedagogia pela FAMA - Faculdade Amadeus e integrante do Grupo de Pesquisa Educação 
e Contemporaneidade – Subgrupo Matemática – EDUCON/UFS. 
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Introdução 

A Matemática é vista como uma das principais disciplinas para promover o 

desenvolvimento cognitivo e o raciocínio lógico do indivíduo. Sua presença notória em 

nossa realidade se mostra nas diversas situações cotidianas em que necessitamos 

resolver problemas e nas muitas descobertas tecnológicas que se acentuam cada vez 

mais. 

O Pedagogo é um dos condutores na formação matemática ofertada na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Esse conhecimento disponibilizado 

por ele vem sendo questionado, juntamente com as deficiências existentes nas propostas 

de Instituições Formadoras de Professores. 

Curi (2004) aponta que houve épocas em que sequer havia a disciplina de 

Matemática nos cursos de formação de professores e ainda hoje é possível afirmar que 

os futuros professores concluem cursos de formação sem conhecimentos de conteúdos 

matemáticos com os quais irão trabalhar, tanto no que diz respeito a conceitos quanto 

aos procedimentos e a própria linguagem Matemática que utilizarão em sua prática 

docente. 

Segundo Souza (2007, p. 30 - 32), “a Educação Matemática, em sua amplitude, 

promove a disseminação do conhecimento” a partir das diversas abordagens de ensino 

“possíveis ao campo de atuação do professor, promovendo o seu aperfeiçoamento 

profissional e, por conseguinte, o desenvolvimento das mentalidades culturais”. Para a 

autora, conforme a formação que o professor obtenha, “ele passa a desempenhar sua 

prática social – a função de ensinar. Quando ele desempenha essa função com 

motivação e acredita na sua importância e significado para o conhecimento de seus 

alunos, terá como retorno desses, a motivação, o desejo de aprender. 

Para haver sentido em uma formação, torna-se necessário o professor ser dotado 

de certas competências, cujo processo provê ao sujeito em formação, saberes e 

capacidade para sua atuação tanto pessoal como profissional. Em um curso de formação 

docente, a disciplina de Matemática sendo trabalhada sob a concepção da Educação 

Matemática, permite principalmente ao profissional alfabetizador, instrumentos e meios 

que articulam teoria e prática, associando o conteúdo matemático escolar àqueles vistos 

e vivenciados no cotidiano das crianças. 
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Na maioria dos casos, é notório encontrarmos estudantes dos cursos de formação 

docente, rejeitando a Matemática. Nesse estudo2, objetivamos compreender o 

significado, dado pelos pesquisados, sobre a contribuição que a Matemática fornece à 

sua formação, o quanto a valorizam e apontam a necessidade de tê-la nesse processo. 

Neste sentido, os questionários3 foram contemplados com algumas questões voltadas a 

essa problemática. 

 

Para mim, a Matemática é uma disciplina que... 

Nossa pesquisa aponta que os futuros docentes e os professores alfabetizadores 

em atuação optaram por cursar a Pedagogia por terem uma “leve aversão4” pela 

Matemática. Entretanto, há um consenso quanto à importância dessa disciplina e da sua 

grande relevância no curso de formação docente. 

Segundo alguns entrevistados, a Matemática está diretamente relacionada ao 

cotidiano do indivíduo, não podendo ser dissociada. 

Usamos no dia-a-dia da nossa casa, no trabalho e em todos os 

lugares, então ela é sempre importante. 

[Cabe lembrar, que a Matemática] merece muito cuidado e dedicação 

ao ser ensinada, pois é algo que marca a vida de um indivíduo 

(GRADUANDOS DA FACE). 

Mesmo com ideais que apontem nessa direção, existe, na pesquisa, um grupo 

que não corroboram com esta opinião. 17% dos pesquisados têm as seguintes 

considerações: “Não gosto da Matemática”; “a Matemática não me atrai”; “Ainda me 

deixa com o pé atrás” (GRADUANDOS DA FAMA); “é muito complicada”; “não 

ajuda em nada na minha vida acadêmica” (GRADUANDAS DA FSLF); e até mesmo a 

conclusão de que “a Matemática não está presente na minha atuação pedagógica (é 

indiferente!)” (GRADUANDA DA FAMA). 

                                                           
2 Esse artigo é um recorte do trabalho monográfico intitulado “O uso da maquete como ferramenta da de 
ensino e de aprendizagem matemática”, cuja pesquisa foi realizada em 05 (cinco) instituições de ensino 
situadas em Aracaju/SE. Os questionários foram aplicados com professores alfabetizadores e alunos em 
cursos de formação de professor (Curso Normal, em nível médio e Licenciatura em Pedagogia, 
instituições particulares).  
3
 Os questionários aplicados na pesquisa foram baseados no modelo utilizado no Grupo de Pesquisa 

Educação e Contemporaneidade – Relação com o Saber – EDUCON/UFS.   
4 Ainda que nem todos os dados sobre a “aversão a Matemática” tenham sido registrados nos 
questionários, cabe ressaltar que a maioria dos Pedagogos que participaram desta pesquisa demonstrou 
este sentimento em relação à disciplina. O fato de deixar registrado esse tipo de informação levaria o 
entrevistado a se expor, o que resultou mais nas falas das entrevistas informais do que nas respostas 
fixadas nos questionários. 
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Diante dessas afirmações nos pomos a questionar: Será que a Matemática, 

realmente, é indiferente na atuação do professor alfabetizador? Como a Matemática, 

presente no currículo das escolas, desde a Educação Infantil, pode não está presente na 

atuação pedagógica de um professor em sala de aula? Como um professor que não 

consegue ver “atração” na Matemática poderá “atrair” o aluno para alfabetizá-lo? A 

análise neste estudo tenta aproximar respostas a tais questões, no entanto, é pertinente 

dizer que se trata de uma reflexão que merece maior destaque para novos estudos.  

Sabemos que, mesmo repudiando essa ciência, é necessário que o professor 

alfabetizador reflita sobre seu papel ético, social, profissional reavaliando seus valores e 

atitudes. Afinal, sabemos que são formadores de opiniões e a “Matemática precisa ser 

redescoberta” – [pelos professores, principalmente] – “e muito bem direcionada para a 

aprendizagem de crianças, jovens e até adultos” (GRADUANDOS FSLF; FACE). 

Entendo que para ser professor, a Matemática é uma disciplina que... 

Pode ser dispensável depende ainda da sua área de atuação 

profissional (GRADUANDA DA FAMA); 

Necessariamente, a Matemática precisa ser entendida pelo 

profissional na sua totalidade (GRADUANDA DA FSLF); 

Requer uma formação pedagógica especializada para que absorva 

procedimentos metodológicos que venha contribuir para o fazer 

docente (GRADUANDA DA FSFL, SIC). 

Nessa questão, as respostas mais presentes quanto a ser um professor 

alfabetizador, determinaram em certo ponto uma contradição. Enquanto foram 

encontradas respostas demonstrando um distanciamento da Matemática, outras 

destacam a importância, mas deixando clara a necessidade de se obter uma formação 

com caráter estritamente pedagógico. 

O professor, enquanto aluno ou mesmo em seu processo de formação contínua, 

deve esclarecer todas as suas dúvidas em função da melhor aprendizagem dos 

conteúdos; estes devem ser “bem aprendidos para que possam ser bem ensinados” 

(GRADUANDA DA FAMA). Sabe-se também, que ensinar esta disciplina “requer uma 

metodologia inovadora, construtiva, dinâmica com introdução de jogos e 

brincadeiras”, para que seja bem assimilada e “bem entendida” pelos alunos 

(GRADUANDOS DA FAMA, FACE E ALUNA DO IERB, respectivamente). 

“O professor deve ter uma familiarização [com os conteúdos] e gostar, acima 

de tudo, de desenvolvê-la” (PROFESSORA ALFABETIZADORA), através de aulas 
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dinâmicas e buscando formas mais fáceis de ensinar. Estando a Matemática presente em 

nosso cotidiano, seu conhecimento é indispensável. 

Acho que a disciplina Fundamentos e Metodologia da Matemática é... 

Entendo que esta disciplina servirá para... 

No processo investigativo, tais questões apresentaram respostas que expressam 

diferentes opiniões dos sujeitos, tendo em vista que pertencem a 05 (cinco) instituições 

diferentes (CEPS, FACE, FAMA, FSLF, IERB). Em geral, consideram que a disciplina 

de Fundamentos e Metodologia da Matemática “é tão necessária nos cursos de 

formação pedagógica como qualquer outra (Geografia, Ciência, etc.)” 

(GRADUANDA DA FAMA). 

Contudo, 10% afirmaram ser uma boa disciplina com muita teoria. Outros 33% 

contestam essa opinião, apontando ser uma disciplina com muita prática (mais 

especificamente, graduandos da FAMA e FACE). Na verdade, são opiniões que 

aparecem também em outras pesquisas, quando retratam sobre as disciplinas 

pedagógicas na formação docente. Segundo Mendes (2006), conforme a concepção que 

se tenha sobre Matemática, há uma influência decisiva quanto ao que e como se ensina.  

De modo geral, os alunos pesquisados (FACE, FAMA, FSLF, IERB) mostraram 

que conseguiram estabelecer um vínculo de aprendizagem significativa com o 

conhecimento explorado, ao entenderem, basicamente, que a disciplina estudada serviu 

para “saber da importância da Matemática no dia a dia”; “dar suporte na hora de 

colocar em prática tudo que já foi visto”; “melhorar o desempenho da [própria] ação 

docente, além de dar subsídio no momento do ensino da Matemática [transmitindo-a] 

de forma mais fácil para a criança, a fim de desmistificar o mito de bicho papão”. 

Em relação aos professores pesquisados, 75% afirmaram que na sua formação 

não tiveram a disciplina Fundamentos e Metodologia da matemática. Com isso, 

deixaram de informar para que serve e qual o sentido da disciplina no exercício da sua 

profissão. 

O bom professor de Fundamentos e Metodologia da Matemática deve... 

O bom professor deve estar impregnado da natureza do conhecimento 

que pretende transmitir e que irá condicionar a sua atuação 
(PROFESSORA ALFABETIZADORA).  
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Quanto às interpretações do bom professor, a partir dos registros obtidos nos 

questionários de pesquisa, foi possível tomar algumas referências como principais 

competências destacadas pelo grupo de graduandos FACE, FAMA, FSLF e alunas do 

IERB:  

 

 

a) Ter domínio de conteúdo: 

“Primeiro, gostar da Matemática”; “Gostar do que faz”; “Ter um bom 

conhecimento da disciplina”; ”Entender matemática e saber transmitir os assuntos”; 

“Ser seguro nos conteúdos metodológicos e cobrar de nós isso”; 

b) Ter conhecimento pedagógico:  

“Ensinar de forma lúdica”; “Instigar, supervisionar e ensinar métodos criativos 

do ensino da Matemática”; “Aplicar o raciocínio lógico-matemático em situações 

concretas do cotidiano”; “Utilizar procedimentos metodológicos que venham facilitar o 

entendimento da Matemática”; “Orientar quanto às possibilidades de aula a ser 

ministrada com crianças”; “Propor desafios aos alunos”; “Passar o conhecimento com 

mais clareza, mostrando o lado mais fácil da matéria”; “Procurar quebrar os tabus de 

que a Matemática é difícil!”; “Ensinar a fazer, não dá um modelo pronto”; 

c) Ter comprometimento, ética, responsabilidade e paciência:  

“Ser estimulante, desafiador”; “Ser competente”; “Ser atento, responsável e 

gostar do que faz”; “Ser paciente e cauteloso diante dos seus alunos”; “Ser 

comprometido com o processo”. 

Uma boa aula nessa disciplina é a que...  

É importante que nas aulas desta disciplina haja... 

Depois de interpretar os dados sobre essa categoria, observamos que muitas 

vezes a dificuldade de aprendizagem ocorre, não pelo conteúdo em si, mas porque o 

pensamento do aluno desarticulado da realidade, o que impede o desenvolvimento de 

sua capacidade de raciocinar e resolver problemas. 

Dentre as respostas, destacam-se três graduandas da FAMA. Para essas alunas, 

quando o professor formador “valoriza a troca de experiências entre os pares como 
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forma de aprendizagem levando todo seu conhecimento pesquisado sobre a 

Matemática, os enigmas dessa disciplina começam a ser explorados e esclarecidos”. 

“Estimular o aluno a pensar traz interação e compreensão [grupal], instigando a 

curiosidade em aprender mais com o envolvimento e aplicação de diferentes 

metodologias”. Nessa pesquisa, a ludicidade foi bastante sugerida pelo público alvo 

como meio de incentivar a compreensão e a aprendizagem dos conteúdos matemáticos. 

Fazer o aluno aprender através dos fatos cotidianos é de fundamental 

importância, pois, além do professor relacionar os conteúdos com sua vivencia diária, 

também “deve buscar transmitir aos alunos que a Matemática pode ser prazerosa e 

interessante e não um ‘bicho de sete cabeças’” (GRADUANDO DA FAMA). 

Como requisitos mais citados nas aulas dessa disciplina, foram destacados pelos 

alunos da: 

a) Faculdade Amadeus 

“Maior abordagem dos conteúdos que integram a disciplina, apresentando-os 

com a metodologia adequada ao ensino dos mesmos”; 

“Matérias extras como criação dos jogos, metodologias diversificadas”; 

“Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais”; 

b) Faculdade São Luís de França 

“Relação com o cotidiano”; 

“Auxílio de recursos práticos e até mesmo visuais”; 

“Diálogo”; 

c) Faculdade de Ciências Educacionais de Sergipe 

“Vivências, concreto e ludicidade”. 

Com o que eu aprender em Fundamentos e Metodologia da Matemática estarei... 

Através das situações apresentadas nas aulas de Fundamentos e Metodologia da 

Matemática, segundo os pesquisados, será mais fácil ampliar e adquirir competências 

para a atuação necessária nas várias abordagens apresentadas em sala. Foi fundamental 

perceber que essas aulas também fomentaram a pesquisa e fizeram alguns alunos 

pesquisados aprenderem mais para crescerem na vida profissional.  
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Levando para minha vida pessoal e profissional uma nova visão do 

que a Matemática possa representar, além de reforçar que ela é 

importante (ALUNA DO IERB).  

O ponto chave das respostas apresentadas foi a quase unanimidade do grupo 

pesquisado quando afirmaram que a aprendizagem nessa disciplina estará, obviamente, 

sendo repassada no seu exercício prático de sala de aula, oportunizando seus futuros 

alunos a conhecerem uma Matemática muito diferente daquela apresentada no passado.  

A afirmativa “se eu gostava da Matemática, fiquei gostando ainda mais; e não 

gostar da Matemática revela a falta de bons profissionais” (GRADUANDA DA 

FACE), expõe a fragilidade dos graduandos em Pedagogia em “levar para vida pessoal 

e profissional uma nova visão do que a Matemática possa representar” (Ibidem). O 

professor deve, entretanto, reforçar aos seus alunos que ela não é a principal disciplina, 

porém, é através dela que se constroem sólidas bases para outros saberes importantes. 

Penso que participar das atividades de Laboratório de Prática servirá...  

Considero as atividades de extensão (ou atividades complementares) para minha 

formação... 

Para essas duas questões, observou-se que apenas os graduandos em Pedagogia 

de uma das instituições responderam-na pelo fato de terem no seu respectivo curso, 

atividades de Laboratório e de extensão com práticas no ensino da Matemática. Nas 

demais instituições pesquisadas, a disciplina de Fundamentos e Metodologia da 

Matemática constitui-se de atividades relacionando teoria e prática, mas sem acrescer as 

horas que fomentem a prática do exercício docente. 

Estudos indicam que grande parte das atividades de laboratório é desenvolvida 

de maneira construtiva, colocando o aluno para ampliar seu próprio conhecimento. A 

ludicidade é então, uma das formas mais requisitadas. Através de uma situação lúdica é 

possível viabilizar a solução de problemas, utilizando-se de várias abordagens 

simultaneamente. Ou seja, a partir de um jogo, pode-se aplicar a Modelagem 

Matemática e a Resolução de Problemas, de modo concreto e dinâmico.   

As atividades de laboratório de prática serviram para... 

 “proporcionar uma aprendizagem mais prazerosa, além de tornar o ensino da 

Matemática mais acessível à maioria dos alunos”; “ampliar e adquirir competências 

para a atuação necessária no âmbito das abordagens matemáticas e aprimoramento do 
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conhecimento e domínio da matéria – antes insuportável” (GRADUANDOS DA 

FAMA). 

Como fatores positivos nessas atividades, foram destacados: “a ampliação do 

conhecimento”; “o aperfeiçoamento de atividades práticas”; “a construção de 

material pedagógico”; “indicação das diversas maneiras de como ensinar Matemática 

de forma lúdica”; “além das vivências de um ensino de Matemática de maneira clara e 

desmistificada”. (GRADUANDOS DA FAMA). Isso veio contribuir para o progresso 

da formação acadêmica e para vida pessoal, pois, segundo eles, aprenderam uma 

Matemática diferente da exposta em tempos passados. 

Em outras palavras, para os cursos de formação acadêmica de um professor, as 

atividades de Laboratório, no geral, foram consideradas nesta pesquisa como um dos 

elementos fundamentais ao desempenho prático e à atualização dos novos métodos de 

ensino. É evidente que vai depender “[...] da responsabilidade de cada um, mas ajuda 

muito em nosso conhecimento” (GRADUANDA DA FAMA). 

Uma pequena parte da população entrevistada (6,8%) respondeu nas duas 

últimas questões que não viam destaque algum nas atividades de laboratório nem as 

consideravam importantes para o Curso. Houve afirmações de que tais atividades “não 

acrescentaram em nada no desenvolvimento do intelecto” e “não teve valor algum”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise dos questionários dos professores alfabetizadores revelou que o 

percentual maior dos pesquisados não tiveram a disciplina de Fundamentos e 

Metodologia da Matemática na sua formação. Diante das limitações que encontram na 

sala de aula, a busca pela pesquisa e formação continuada poderá ser um dos meios para 

suprir as necessidades pedagógicas que esses profissionais em atuação possam encontrar 

em suas atividades cotidianas.  

O trabalho em questão não pretende esgotar o assunto, aqui em discussão, pois 

há muito a ser questionado. Todavia, a ideia a ser transmitida sobre o processo de 

formação docente é a de haver o (re) conhecimento das reais necessidades dos 

pedagogos – em especial – para, em função delas, as Instituições Formadoras 

elaborarem seus programas curriculares, visando dar conta de uma demanda de 

profissionais que respondam aos desafios impostos pela sociedade. 
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Faz-se necessário refletir sobre o ideal dessas instituições e dos centros de 

formação docente em promoverem ações educativas desmistificadoras das várias 

interpretações negativas e equivocadas, que os alunos do Curso de Pedagogia formulam 

ao longo de sua escolarização, por meio do mito: a Matemática é um conhecimento 

inacessível – o bicho papão ou bicho de sete cabeças.  

A partir do interesse em continuar investigando o objeto em pauta, acredito que 

este trabalho possa contribuir também a novas discussões sobre o ensino de Matemática 

e a formação docente. 
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