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RESUMO 

 

 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar as relações que os alunos do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe estabelecem entre a didática e a aquisição de 

conhecimentos matemáticos vividos em diferentes momentos de sua escolarização desde a 

educação básica até o ensino superior e analisar o processo de aquisição do conhecimento 

matemático quanto ao conceito de número, identificando e explicitando as apropriações que 

tais professores efetuaram sobre tais elementos durante a formação acadêmica em Pedagogia. 

Este estudo foi desenvolvido a partir do paradigma interpretativo de pesquisa através da 

natureza qualitativa de pesquisa e do método etnográfico. Os principais instrumentos de 

coleta de informações utilizados foram questionários e relatos autobiográficos. O presente 

trabalho tem como referência as investigações de Shulman (1986). Tardif (2002). Garcia 

(1999). Serrazina (2002). Ponte (1998). Curi (2004). Fiorentini (2002). Kamii (1985). Soares 

(2009). Silva (2008). Charlot (2005). Lorenzato (2009). Brzezinski (1996). Veiga (1997), 

entre outros. Nesse sentido, esta pesquisa visa contribuir para as instituições e para a 

sociedade no que tange à superação dos desafios nas dificuldades de se aprender conteúdos 

matemáticos e na formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

Palavras-Chave: Matemática, Curso de Pedagogia, Formação de Professores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

ABSTRACT  

 

 

The present work has as objective indentify the relations that the students from the Pedagogy 

course at Universidade Federal de Sergipe establish between didactic and the acquisition of 

mathematical knowledge lived at different moments of their schooling since basic education 

until college and analyze the process of mathematical knowledge acquisition as to the 

concept of number, indentifying and explicitating the appropriations which those teachers 

effectuated about these elements during the  academic formation in Pedagogy. This study was 

developed from the interpretative paradigm of research through the qualitative nature of 

research and the ethnographic method. The main instruments of information collection used 

were questionnaires and autobiographic reports. The present work has as references the 

investigations from Shulman (1986). Tardif (2002). Garcia (1999). Serrazina (2002). Ponte 

(1998). Curi (2004). Fiorentini (2002). Kamii (1985). Soares (2009). Silva (2008). Charlot 

(2005). Lorenzato (2009). Brzezinski (1996). Veiga (1997), among others. In this sense, this 

research aims to contribute to the institutions and to the society when it comes to the 

overcoming of challenges in the difficulties of learning mathematical contents and in the 

formation of teachers in the initial years of basic education. 

 

Keywords: Mathematics, Pedagogy course, Teachers formation. 
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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo indentify las relaciones que los estudiantes del curso 

de Pedagogía de la Universidad Federal de Sergipe establecer entre didáctica y la adquisición 

del conocimiento matemático vivió en diferentes momentos de su escolaridad ya la educación 

básica hasta la universidad y analizar el proceso de adquisición del conocimiento matemático 

en cuanto al concepto de número, identificando y explicitadora los créditos que los docentes 

efectuaron sobre estos elementos durante la formación académica en Pedagogía. Este estudio 

fue desarrollado a partir del paradigma interpretativo de la investigación a través de la 

naturaleza cualitativa de la investigación y el método etnográfico. Los principales 

instrumentos de recolección de información utilizadas fueron cuestionarios y los informes 

autobiográficos. El presente trabajo tiene como referencia las investigaciones de Shulman 

(1986). Tardif (2002). García (1999). Serrazina (2002). Ponte (1998). Curi (2004). Fiorentini 

(2002). Kamii (1985). Soares (2009). Silva (2008). Charlot (2005). Lorenzato (2009). 

Brzezinski (1996). Veiga (1997), entre otros. En este sentido, esta investigación tiene como 

objetivo contribuir a las instituciones ya la sociedad en lo que respecta a la superación de los 

desafíos en las dificultades de aprendizaje de contenidos matemáticos y en la formación de 

los docentes en los primeros años de educación básica. 

 

Palabras clave: Matemáticas, curso de Pedagogía, formación de profesores. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação para a construção deste trabalho tem como ponto de partida o conjunto 

de experiências vividas por mim nos últimos vinte anos. No início da década de noventa do 

século XX, o ensino de matemática começou a suscitar questionamentos relacionados à 

formação de professores no curso de pedagogia, quanto ao ensino e à aprendizagem de 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesse contexto, destaca-se uma das 

questões mais instigantes na construção da problemática desta pesquisa: muitas colegas de 

formação do curso de pedagogia, apesar de exercerem a carreira docente na educação infantil 

ou nos anos iniciais do ensino fundamental, reconheciam a dificuldade de compreensão a 

respeito dos conteúdos, conceitos e metodologias de ensino voltadas à matemática. Tratava-

se, pois, da identificação de dificuldades variadas em relação à aprendizagem da matemática 

tanto na vida estudantil de cada uma das professoras quanto no processo de formação 

acadêmica no curso de Pedagogia. 

Nessa perspectiva, outro aspecto relevante surgiu nas minhas primeiras experiências 

de trabalho com alfabetização de crianças: a reprovação dos primeiros alunos devido à 

dificuldade com os conteúdos matemáticos, especificamente, relacionada ao conceito de 

número. Essa vivência provocou inquietações mais intensas em relação ao ensino de 

matemática, tanto do ponto de vista individual, quanto do social. A partir da reflexão sobre as 

causas possíveis daquele fenômeno, notou-se que existiam processos interessantes de 

interação e construção do conhecimento matemático por aquelas crianças em diferentes 

contextos de interação cotidiana: vendiam produtos nas sinaleiras e passavam troco 

corretamente, ou seja, tinham conhecimentos tipicamente matemáticos, mas não conseguiam 

aprender os conteúdos matemáticos na escola. 

Durante os anos noventa, ainda circulava entre pesquisadores um significativo número 

de textos que destacavam o distanciamento entre o conteúdo trabalhado em sala de aula e o 

que se aprendia na vida fora da escola, com base na teoria piagetiana, com explicações acerca 

de como as crianças constroem o conhecimento. Entre tais questionamentos, destacam-se 

aqueles que, influenciaram na formulação de questionamentos úteis às reflexões pertinentes 

dentro da esfera pedagógica. Fernández (1991) destaca no processo ensino-aprendizagem, o 

relevante papel dos vínculos firmados entre quem ensina e quem aprende; Smolka (1993) 
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esclarece que o processo de elaboração coletiva do conhecimento e suas aplicações nas salas 

de aula das séries iniciais partem de pressupostos desde a dinâmica interativa da construção 

do saber até o conhecimento de mundo fundamentalmente social. Ao lado desses autores, 

Ferracioli (1999) ressalta a importância de se pesquisar sobre os modos de raciocínio 

aplicados pelos alunos em atividades de conteúdo específico. Tais leituras foram úteis para 

confirmar que as reflexões anteriores eram pertinentes e que, procurando aplicar a teoria a 

práxis, seria possível, talvez, reduzir os problemas supracitados. 

Por conta disso, o aprofundamento das questões sobre o Ensino de Matemática, 

especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental foi ampliado à medida que havia a 

necessidade de mais respostas para os questionamentos levantados. O primeiro deles foi ‘se o 

curso de Pedagogia possibilita aos alunos a formação em matemática que os capacite a 

exercer sua função nesta disciplina? O segundo questionamento foi, ‘se a formação inicial 

desses alunos foi suficiente para prepará-los para o ofício docente?’.  

Essas reflexões, nas entrelinhas, dão a entender que os conhecimentos práticos dos 

futuros professores são diferentes dos conhecimentos universitários desenvolvidos nas 

instituições superiores com características específicas para formar professor. Afinal, esses 

indivíduos, no cotidiano, lidam com a matemática de forma prática. Curi (2005) faz uma 

importante abordagem sobre os conhecimentos das séries iniciais que deve ser construído 

durante o período de sua formação docente, seja a formação inicial ou continuada de 

professores. Desse modo, esta autora investiga algumas crenças como, por exemplo, segundo 

a qual a aprendizagem matemática depende de atenção, memorização e atividades repetitivas. 

Sobre pesquisas na área da educação, Curi (2005) esclarece, ainda, que a profissão 

docente não é determinada por competência nata e ressalta a importância de se contextualizar 

historicamente cada trabalho nesse âmbito. Vera e Silva (2009) destacam em seu trabalho a 

questão da qualidade do ensino fundamental brasileiro, em específico sobre a matemática, e 

analisa as respostas de estudantes acerca do sentido de se estudar matemática. Porquanto, 

Vera e Silva (2009) concluem que a escola não apenas contribui para esclarecer as práticas 

sociais de contagem, cálculo etc., mas também, e principalmente, para transmissão do legado 

de conhecimento que humaniza o indivíduo.  Lê-se: 

O sujeito interpreta o mundo, dá sentido ao mundo, aos outros e a si mesmo 

(de modo que toda relação com o saber é também relação com o mundo, 

com os outros e consigo mesmo). É o sujeito que aprende (ninguém pode 
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fazê-lo em seu lugar), mas ele só pode aprender pela mediação do outro 

(frente a frente ou indiretamente) e participando de uma atividade. Essa 

atividade e o objeto sobre o qual ela diz respeito apresentam especificidades 

que devem ser levadas em conta para compreender a relação com o saber e 

ainda mais para compreender as relações com os saberes (CHARLOT, 2005, 

p. 45). 

 

 

Dessa forma, a preocupação constante sobre o conhecimento matemático adquirido 

pelos professores dos anos iniciais de sua formação construiu a motivação para a escolha do 

tema deste estudo. Tal construção também envolveu o conhecimento de contextos gerais e 

específicos na área do problema. É preciso destacar como estão posicionadas as leis 

brasileiras para o ensino de Matemática, como é organizado o curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Sergipe, o que pensam os alunos desse curso, quais vivências 

influenciam a caracterização do objeto nessa área, dentre outros aspectos relevantes. 

Por isso mesmo, é válido destacar que, a última década do século vinte evidencia uma 

grande preocupação com a qualidade da formação docente para os anos iniciais do ensino 

fundamental. A aprovação da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), 

especificamente nos artigos 61 a 67, concentra-se na formação dos profissionais da educação, 

indicando os fundamentos metodológicos que devem orientar a formação docente, conforme 

revela o seguinte trecho: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 

de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

- a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; 

- aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades. (BRASIL, 1996) 

 

Esta lei, em seu artigo 62, refere-se à formação dos docentes e introduz, na 

organização de ensino superior, os Institutos Superiores de Educação como lócus de 

formação, estabelecendo que: 

 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 



14 

 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. (Idem, ibdem) 

 

Deve-se considerar, ainda, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

contribuiu para o aumento da procura aos cursos de nível superior, pois os professores em 

exercício buscaram adaptar-se aos novos requisitos para a habilitação no magistério. Em 

2009, os artigos citados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional sofreram 

alterações, por meio das Leis nº 12.014/09 e 12.056/09. Dentre as alterações efetuadas, 

destacam-se: a) professores habilitados em nível médio ou superior; b) trabalhadores em 

educação portadores de diploma de pedagogia; c) trabalhadores em educação, portadores de 

diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim; d) uso de recursos de 

tecnologias e da educação à distância na formação continuada de professores; e) preferência 

da modalidade presencial na formação inicial de professores. 

Dario Fiorentini (2002) afirma que existem poucas pesquisas relativas à formação dos 

professores dos anos iniciais quanto à formação para ensinar Matemática. Todavia, a partir de 

2003, as indicações de Fiorentini favorecem os estudos sobre o ensino de matemática, a 

exemplo de Curi (2004) que, em sua tese de doutorado, analisou 36 (trinta e seis) cursos de 

Pedagogia, na perspectiva de verificar a formação de professores e os conhecimentos para 

ensinar Matemática. A autora supracitada afirma que, embora as mudanças na legislação 

sejam recentes e que nem todas as instituições pesquisadas, desde a época, reelaboraram seus 

projetos pedagógicos, os cursos de Pedagogia apresentam uma carga horária reduzida 

destinada à formação Matemática dos professores generalistas, no geral entre 36 (trinta e seis) 

e 72 (setenta e duas) horas. Curi (2004) revela, ainda, que a preocupação desses cursos é 

maior com o saber-fazer do que com os fundamentos de conhecimentos matemáticos 

necessários à formação do professor no trabalho com os anos iniciais do ensino fundamental.  

Essas constatações contradizem estudos importantes sobre formação de professores 

como, por exemplo, os estudos desenvolvidos por Shulman (1986). Nesta perspectiva cada 

área do conhecimento tem uma especificidade própria que justifica a necessidade de 

aprofundar o conhecimento do professor tendo em vista a disciplina que ele ensina. Shulman 

(1986) considera quatro vertentes importantes no que se refere ao conhecimento do professor: 
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a) conhecimento didático geral; b) conhecimento do conteúdo; c) conhecimento do contexto; 

d) conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Trata-se, portanto, de uma problemática complexa na qual se situam ao mesmo tempo 

o desenvolvimento profissional de professores e a formação docente junto às especificidades 

do ensino e da aprendizagem de conteúdos matemáticos, em especial, quanto ao conceito de 

número construído no campo da experiência escolar dos professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental, sobretudo aqueles que se encontram na condição de estudantes do curso 

de pedagogia em busca de formação continuada. Portanto, é nessa configuração que se 

encontra pertinência social e científica no objeto desta pesquisa acadêmica, o qual está 

centrado na aquisição e no desenvolvimento do conhecimento matemático pelos professores, 

especificamente o conceito de número, no âmbito da formação profissional de professores no 

Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. Para mais bem explicitar o objeto 

de pesquisa foram elaboradas as seguintes questões norteadoras: 

Que relações os professores em formação inicial no curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe estabelecem entre a 

didática e a aquisição do conhecimento matemático vividos em 

diferentes momentos da sua escolarização nos anos iniciais do ensino 

fundamental? 

Como se deu a aquisição do conhecimento matemático nos primeiros 

momentos de escolarização desses professores quanto ao conceito de 

número e quais apropriações tais professores efetuaram durante a 

formação acadêmica em pedagogia quanto à aquisição e o 

desenvolvimento do conhecimento matemático? 

 Portanto, os objetivos desta pesquisa concentram-se em: a) identificar as relações que 

os alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe estabelecem entre a 

didática e a aquisição de conhecimentos matemáticos vividos em diferentes momentos sua de 

escolarização desde a educação básica até o ensino superior; b) analisar o processo de 

aquisição do conhecimento matemático quanto ao conceito de número, identificando e 

explicitando as apropriações que tais professores efetuaram sobre tais elementos durante a 

formação acadêmica em Pedagogia. 

A relevância social e científica da pesquisa direciona as buscas teóricas e as definições 

metodológicas relacionadas ao campo da educação matemática e suas relações com a 

formação de professor(a) no contexto da Universidade Federal de Sergipe. Para concretização 

desse estudo se utilizou da abordagem qualitativa porque respondem as questões particulares 
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de motivações, aspirações, crenças e valores (Minayo, 2002) de modo a combinar 

instrumentos de pesquisa para a coleta de dados, a saber: aplicação de questionários, 

realização de entrevista com professor(as), concludentes e/ou egressos do referido curso.  

Este estudo foi desenvolvido a partir do paradigma interpretativo de pesquisa através da 

natureza qualitativa de pesquisa e do método etnográfico. Os principais instrumentos de 

coleta de informações utilizados foram entrevistas semiestruturadas, relatos autobiográficos e 

questionários. Dez professoras participaram ativamente como sujeitos da pesquisa.  

Esta dissertação está organizada em capítulos. Na primeira parte temos a Introdução que 

aborda as considerações sobre as motivações pessoais que nos levaram ao desenvolvimento 

dessa pesquisa, acrescida dos objetivos da pesquisa e dos aspectos metodológicos para 

obtenção dos dados no campo empírico.  No primeiro capítulo sobre a educação matemática 

realizamos um breve histórico da educação matemática, ressaltamos a importância da Cultura 

e da Formação, tratamos ainda do Ensino e Aprendizagem na Educação Matemática, 

destacando as relações existentes entre a Educação Matemática e a construção do conceito de 

número, enfim, concluímos o capítulo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino 

de Matemática, na perspectiva de compreender a construção do conhecimento matemático. 

No segundo capítulo tratamos sobre o Desenvolvimento Profissional de Professores, na 

perspectiva de demonstrar as dimensões desse processo na formação profissional e sua 

complexidade do ato de ensinar. No terceiro capítulo, o Curso de Pedagogia com aspectos 

históricos e análise dos dados coletados tendo em vista expor as narrativas sobre o ensino da 

matemática e sua contribuição para a prática pedagógica a serem desenvolvidas na escola e 

ainda articular os conhecimentos matemáticos a didática utilizada para a aquisição do 

conhecimento matemático.  

Por fim, as considerações finais acerca desse processo formativo no sentido de 

apresentar sugestões e alternativas para uma prática metodológica pautada nas situações-

problemas do cotidiano escolar dos alunos nas séries iniciais. Assim sendo, esta pesquisa 

pode contribuir para as instituições e para a sociedade no que tange à superação dos desafios 

nas dificuldades de se aprender conteúdos matemáticos. E mais: assinala fundamentos 

teórico-metodológicos para que se aprimore o ensino de conteúdos matemáticos nos anos 

iniciais do ensino fundamental brasileiro. 
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CAPÍTULO 1 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

1.1 - Breve Histórico da Educação Matemática 

  

No Brasil, as distinções entre a construção do conhecimento científico matemático e o 

desenvolvimento profissional de professores, relaciona-se ao entendimento da busca de 

compreensão sobre a história tanto da profissão de professor (a) quanto da história do 

conhecimento matemático no Ocidente. Nesse sentido, expor a matemática em sua evolução é 

reconhecer numa perspectiva histórica as etapas cronológicas do conhecimento matemático. 

Isso significa que o momento presente é também assimilado por meio das leituras que se 

podem fazer acerca do passado. Por isso, é possível afirmar que a dinâmica da construção do 

conhecimento matemático, perpassa a Antiguidade à Contemporaneidade. 

 Nesse ínterim, na Antiga Babilônia e entre os egípcios antigos, a matemática já 

encontrava suas utilizações práticas. Por volta dos séculos de IX e VII a. C., a álgebra e a 

geometria, mesmo que ainda não estivessem organizadas como ciência, colaboravam para as 

resoluções de necessidades do cotidiano desses povos. Por outro lado, como ciência 

propriamente dita, a matemática somente passou a ser entendida por volta dos séculos VI e V 

a.C., na Grécia. Vale destacar que os gregos desenvolveram um método de raciocínio que se 

utilizava de axiomas e deduções, pois puderam contar com o pensamento matemático de 

Tales de Mileto, Euclides, Arquimedes e Apolônio de Perga.  

 Séculos mais tarde, invasões de povos árabes levaram aos europeus o emprego até 

então inovadores de álgebra, de aritmética e a própria denominação “algarismos arábicos” 

para os conhecimentos específicos que, na verdade, originaram-se na Índia. Entre os romanos 

antigos, o uso das próprias letras latinas para representar os números fez com que 

desenvolvessem seu próprio sistema de numeração baseado em números-chave que somavam 

ou subtraíam seus valores dependendo de suas repetições ou dessemelhanças em 

agrupamentos. 
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 Na Idade Média, uma importante obra apresentou equações de 1º, 2º e 3º graus. Trata-

se de Liber quadratorum (1225) escrita pelo matemático italiano Leonardo de Pisa (1170-

1250) na qual são exploradas as equações diofantinas. No século XVII, na França, a obra 

marcante de René Descartes não apenas aprimorou a matemática aplicando os métodos 

algébricos à geometria, mas também, registrou e fez avançar, na história, a organização e 

especialização, do conhecimento científico. 

 Muitos outros nomes ainda podem ser destacados em um levantamento histórico sobre 

a matemática ainda no século XVII como, por exemplo: Blaise Pascal (1623-1662), que criou 

a teoria da probabilidade, em companhia de Pierre de Fermat (1601-1665); Isaac Newton 

(1643-1727) e Gottfried Leibniz (1646-1716), que desenvolveram, um após o outro, suas 

versões do cálculo infinitesimal. No início do século XVIII, Abraham de Moivre (1667-1754) 

uniu os números complexos e as funções trigonométricas em um teorema que levou seu 

nome. Ao final do mesmo século, os números complexos foram associados aos vetores por 

Caspar Wessel (1745-1818).  No século XX, muitos pesquisadores aprofundaram seus 

estudos da matemática aplicando-a a física nuclear, à ciência náutica e à astronomia; alguns 

nomes que se destacaram foram os de Enrico Fermi (1901-1954), John Von Neumann (1903-

1957) e Edward Norton Lorenz (1917-2008), este último tendo apresentado um modelo 

matemático para a turbulência atmosférica, conhecido como “efeito mariposa”. 

 No Brasil, os registros oficiais garantem que o início do ensino de matemática data do 

período colonial. Afirma-se que, no Brasil Colônia, os militares foram instruídos em 

matemática, por exigência de Portugal, para que, com o conhecimento de aritmética e de 

geometria, pudessem construir fortificações. Pouco se tem sobre os usos da matemática entre 

os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos colonizadores (o que seria mais um 

instigante tema de pesquisa acadêmica). 

Em março de 1549, aqui chegaram os primeiros jesuítas comandados pelo Pe. Manoel 

da Nóbrega (1517-1570), e logo fundaram a primeira escola elementar brasileira em 

Salvador. Preocuparam-se, primeiramente, com o ensino de leitura e escrita para que seu 

objetivo catequético fosse alcançado. No entanto, vinte e um anos depois da chegada, eles já 

contavam com cinco escolas e três colégios, onde havia o ensino de Gramática Latina, 

Humanidades e Retórica, Lógica, Metafísica, Moral Matemática e Ciências Físicas e 

Naturais. Todas elas, porém, não eram ministradas aos indígenas. 
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As escolas jesuíticas eram regulamentadas pelo Ratio Studiorum, método pedagógico 

elaborado pelos próprios jesuítas na Europa. Os jesuítas organizaram a educação brasileira 

durante duzentos e dez anos, até 1759 – ano em que foram expulsos pelo Marquês de Pombal 

– deixando abertos dezessete colégios e seminários, além de diversas escolas e outras 

instituições. 

Em termos de registro oficial da época do Brasil Colônia sobre a matemática e seu 

ensino, é possível ainda mencionar os relatos do alemão Hans Staden (1525-1579) que, no 

século XVI, por volta do ano 1554, conviveu com os indígenas e descreveu seus usos e 

costumes. Ele descreveu o conhecimento matemático dos índios da tribo Tupinambá. 

Observe-se: “Os selvagens não sabem contar além de cinco. Quando querem contar para 

diante mostram os dedos da mão e do pé, e quando falam de um número grande, mostram os 

de quatro ou cinco pessoas” (STADEN, 1974, p. 185). 

 Depois da Companhia de Jesus sobre a direção da educação brasileira, houve 

mudanças significativas nesse cenário. Com a independência do Brasil, a criação de uma 

universidade em solo nacional voltou-se para a organização de cursos jurídicos e de cursos 

que integrassem exames de geometria, também para fins militares. No final do século XIX e 

início do XX, a nação brasileira apresentou ainda elevados índices de analfabetismo, e o 

ensino da matemática, por sua vez, assumia uma postura positivista. Além disso, a falta de 

uma educação de qualidade contribuía para a carência de patriotismo e excessiva valorização 

da cultura européia. Alguns professores desse período, no entanto, como Otto de Alencar 

Silva (1874-1912), Manuel Amoroso Costa (1885-1928) e Teodoro Augusto Ramos (1895-

1937), dedicaram-se ao avanço dos estudos da matemática. 

 A Reforma de Francisco Campos (1931) trouxe para a área da matemática, além da 

mudança curricular, uma nova abordagem de conteúdos. Com tais inovações, foram 

introduzidos os conceitos de função e o cálculo infinitesimal. Nesse período, especificamente 

em 1934 foi fundada a Universidade de São Paulo e sua Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, que passou a abrigar o primeiro curso superior de Matemática. No início existia 

apenas o curso de Bacharelado em Matemática, com duração de três anos. Alguns anos 

depois, o Departamento de Educação foi agregado à Faculdade de Filosofia e passou então a 

existir o curso de Licenciatura em Matemática, com o objetivo de formar Professores de 
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Matemática. O curso coincidia com o do Bacharelado nos seus três primeiros anos e tinha o 

quarto ano, com disciplinas da área de educação. 

 A partir da segunda metade de século passado é que se passa a ter, no Brasil a 

matemática institucionalizada – apesar de existir a Sociedade Brasileira de Ciências desde 

1916, voltada para Ciências Matemáticas, Ciências Físico-Químicas e Ciências Biológicas –, 

pois suas pesquisas foram impulsionadas depois da criação da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC). Nesse contexto, a produção de livros didáticos de matemática 

teve seu destaque a partir da década de 1970, época em que também surgiram diversos grupos 

de estudo da disciplina pelo país. Cursos, programas e pesquisas surgiram em maior 

quantidade a partir dos anos 1980, década na qual foi criada a Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática – (SBEM), no ano de 1988, com a finalidade de buscar meios para 

desenvolver a formação matemática de todo cidadão de nosso país. Por isso, entende-se como 

recente a Educação Matemática no Brasil, pois como se pode notar, somente a partir do 

século XX surgiram às significativas contribuições na área, o que faz confirmar que a história 

da Educação Matemática é parte da história da Educação do Brasil. 

 

1.2. As influências de Crenças e a Aprendizagem Significativa em Educação Matemática  

 

As crendices a cerca da Matemática geram um preconceito do tipo elitista sobre o 

processo ensino-aprendizagem. Pode-se falar em três tipos de crenças. A primeira está 

relacionada à suposta incapacidade feminina de aprender os conteúdos matemáticos, a 

segunda refere-se à negação da matemática como conhecimento acessível e a terceira 

associando a matemática à supervalorização intelectual, promovendo, assim, consequências 

desastrosas para o sistema educacional. Na primeira crença enfatiza-se que o homem tinha 

mais raciocínio para aprendizagem matemática, de modo que às mulheres era vedado o 

ensino de geometria e noções mais complexas, o que diferenciava atuação dos dois sexos em 

termos de níveis de ensino e remuneração, resultando na preferência feminina pela área de 

ciências humanas, especialmente, pelo curso de pedagogia. Na segunda crença tornam-se 

comuns frases como estas: “Não nasci pra Matemática”, “Matemática é coisa para gênios!”, 

“Vou prestar vestibular para uma área que não tenha Matemática em sua grade”. Tais 

pensamentos fazem surgir rótulos difundidos dentro e fora da escola que ganham cada vez 
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mais espaço e prejudicam o processo de construção dos saberes matemáticos dentro da 

escola.  Na terceira crença, encontra-se o caráter elitista por situar a matemática em um 

patamar de total superioridade como, por exemplo: “Meu filho é inteligentíssimo, o melhor 

aluno da classe, tira as melhores notas em matemática”; ou “Os alunos só ficam comportados 

com o professor de Matemática”. 

Para Serrazina (2002), o desafio que é colocado aos formadores é fazer com que 

futuros professores deixem explícitas suas crenças. A autora sustenta que as crenças dos 

professores são de caráter tácito e, por esse motivo, os formadores necessitam de 

instrumentos que possibilitem sua clareza. Segundo Serrazina (2002) a explicitação das 

crenças é fundamental para a sua alteração, ela entende que, pelo fato de as crenças dos 

professores serem implícitas às vivencias pessoais dos sujeitos, elas são muito persistentes e 

dificilmente modificáveis. 

 Nessa perspectiva, é comum identificar, nas salas de aula, o destaque que é dado aos 

alunos que obtêm boas notas em matemática e o descaso com outros alunos que tiram notas 

boas em outras áreas do conhecimento. Isso gera desconforto, desinteresse por parte de 

professores e estudantes que, por sua vez, ora assumem uma postura de afastamento 

gradativo da Matemática; ora assumem defesas calorosas a respeito do conhecimento e do 

domínio da matemática. Como consequência disso, o número de pessoas que se colocam na 

condição de capazes de produzir conhecimento matemático torna-se menor. Logo: 

O ensino passou a ter preocupações excessivas com abstrações internas à 

própria Matemática, mais voltadas à teoria do que à prática. A linguagem da 

teoria dos conjuntos, por exemplo, foi introduzida com tal ênfase que a 

aprendizagem de símbolos e de uma terminologia interminável comprometia 

o ensino do cálculo, da geometria e das medidas (BRASIL, 1997, p.20). 

 

   O professor que ensina com conhecimento do conteúdo é respeitado, conquista 

confiança e admiração dos alunos. Nessa direção, o professor deve conhecer mais 

aprofundadamente os conteúdos e metodologias de ensino relacionados à matemática, ou 

seja, deve ensinar prazerosamente, mas deve ter a humildade de dizer que não sabe, no 

momento em que é questionado sobre algo que desconheça, pois não tem a obrigação de ter 

todas as respostas. É fundamental, porém, que esteja disposto a procurar a resposta e informar 

posteriormente ao seu aluno. 
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Por conseguinte, o ensino de matemática deve atentar para alguns pressupostos. De 

acordo com Serrazina (2003), os alunos precisam ser incentivados a terem gosto pela 

matemática, e para isso o professor deve fazer a articulação entre a matemática e a 

experiência de vida deles. Outro ponto importante é levar os alunos a construírem seu próprio 

conhecimento matemático, fazendo-se uso dos conceitos, das técnicas e dos processos 

matemáticos básicos. Pois, 

O processo de ensino precisa permitir que os alunos desenvolvam a 

capacidade de identificar, definir e discutir conceitos e procedimentos, ao 

mesmo tempo em que compreendem as conexões entre eles e entre a 

matemática e as outras disciplinas. Para isso, o uso de diversos materiais e 

dos recursos tecnológicos disponíveis é de grande contribuição, permitindo 

aos alunos que tenham autoconfiança na sua capacidade de lidar com a 

matemática (SERRAZINA, 2003, p. 16). 

 

 

De acordo com a autora, a maneira como os futuros professores são envolvidos na 

atividade matemática no período da sua formação é determinante na forma como irão 

trabalhar a matemática com seus alunos. Mas, além desse trabalho, é preciso ainda que os 

professores universitários se envolvam num processo de reflexão sobre a importância dessas 

atividades para, assim, adquirirem novos conhecimentos. Destaca-se:  

O professor será o coadjuvante, um importante papel do mediador está em 

promover o processo de aprendizagem matemática do aluno, seja como 

organizador de ambiente pedagógico ou aquele que ajuda a criança a dar 

sentido à sua ação e a criar ligações com saberes anteriores (MUNIZ, 2002, 

p.78). 

Um fator muito importante nessa transmissão de conteúdos matemáticos é a 

representação que o professor possui sobre a matemática, pois, vai interferir no processo de 

transmissão de conhecimento. De acordo com Muniz (2002), se essa representação for 

negativa, o conhecimento do contexto escolar que ele vai transportar é que a matemática é 

difícil, inacessível, castradora e etc. Para o referido autor, é muito importante que uma 

representação positiva da matemática seja trabalhada nos cursos de formação de professores, 

proporcionando um conhecimento e uma prática ligada ao prazer, à realização, à 

autoconfiança e a formação integral dos alunos. Por isso,  para compreensão de como os 

conhecimentos devem ser aprendidos através de abertura à pesquisa constante. Note-se:  
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aprender matemática num curso de formação é importante, mas desenvolver 

uma atividade de investigação e de constante, questionamento em 

matemática é ainda mais importante. Pois o futuro professor deve 

desenvolver uma atitude de abertura em relação à experimentação e à 

inovação. Assim, não é a quantidade de matemática que deve interessar em 

primeiro lugar, mas sim a qualidade das atividades em que os futuros 

professores são envolvidos (SERRAZINA, 2002, p.11). 

 

O futuro professor deve ser o agente na construção do seu conhecimento, isso é 

fundamental para que ocorra uma aprendizagem significativa
1
, para tanto o professor 

universitário deve desenvolver atividades que utilizem o conhecimento prévio dos alunos, 

levando-os a formularem proposições que possibilitem o surgimento do gosto pela 

matemática. De outro modo, lê-se: 

A Matemática desempenhe, equilibrada e indissociavelmente, seu papel na 

formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na 

agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicação a problemas, 

situações da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à 

construção de conhecimentos (BRASIL, 1997, p.29). 

 

Serrazina (2003) destaca que os cursos de formação de professores devem ser 

organizados de modo a permitir-lhes viver experiências de aprendizagem. Porquanto, o que 

se deseja é que os seus alunos experimentem um desafio intelectual capaz de favorecer o 

desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. Neste sentido, a autora pondera que um 

curso de Pedagogia deve se preocupar que os futuros professores se tornem profissionais 

comprometidos com aquilo que ensinam e tenham a capacidade de experimentar e inovar, 

além de desenvolver atitudes de investigação sobre a própria prática. Para ela, os professores 

universitários além de possuírem os conhecimentos matemáticos necessários aos futuros 

professores que vão atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, precisam saber qual é o 

papel que essa disciplina representa no momento atual, pois o conhecimento deve ser 

explícito, ou seja, o professor deve explicar o porquê e saber relacionar as ideias, buscando 

uma aprendizagem significativa.   

                                                           

1
  Segundo Masini e Moreira (1982), o conceito de Aprendizagem Significativa vem romper com o estigma de 

que o aluno é uma máquina pronta para receber informações de seu professor. 
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1.3  O Ensino e Aprendizagem na Educação Matemática 

 

 

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

determinam diferenças nos resultados obtidos pelas instituições. Num passado não tão 

distante, ensinar era sinônimo de transmissão de conhecimentos, mas as metodologias de 

ensino sofreram mudanças para poderem atender as reais necessidades dos alunos nos anos 

iniciais e “[...] assegurar, no processo de transmissão/assimilação de conhecimentos e 

habilidades, a atualização das capacidades potenciais dos alunos, de modo que adquiram e 

dominem métodos próprios de aprender” (LIBÂNEO, 1998, p.153).  

Mesmo assim, existem profissionais da educação que ainda acreditam no método 

tradicional, por compreendê-lo como uma forma mais adequada de “[...] transmissão do saber 

constituído na tradição e nas grandes verdades acumuladas pela humanidade e uma 

concepção de ensino como impressão de imagens” (Idem, ibidem, p.61). Tais profissionais 

rejeitam as mudanças e consideram os professores atuais pouco exigentes quanto à 

transmissão de conteúdos. Assim, o ato de ensinar requer uma abordagem reflexiva enquanto 

processo, ou seja, uma “[...] transformação progressiva das capacidades intelectuais dos 

alunos em direção ao domínio dos conhecimentos e habilidades” (Idem, ibidem, p. 79) e 

carece de uma discussão da ação docente no que se refere ao ensinar e ao aprender. Essa ação 

é muitas vezes considerada e executada como ação independente, ouvindo-se até de 

professores afirmações como: “eu ensino, o aluno é que não aprende”.  

 Nessa visão de ensino, a aula é o espaço em que o professor explica o conteúdo, 

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

pois, se há um colega que anote todas as informações, basta copiar suas anotações e depois 

estudar, para dessa maneira memorizar os conteúdos. Assim, a simples transmissão de 

informação passa a ser entendida como ensino, e o professor passa a ser considerado como 

fonte do saber, tornando-se o portador da “verdade”. Para Reboul: 

O aluno registra palavras ou fórmulas sem compreendê-las. Repete-as 

simplesmente para conseguir boas classificações ou para agradar ao 

professor [...]; habitua-se a crer que existe uma “língua do professor”, que 

tem de aceitar sem compreender, um pouco como a missa em latim. [...] O 

verbalismo estende-se até as matemáticas; pode-se passar a vinda inteira 

sem saber por que é que se faz um transporte numa operação; aprendeu-se, 

mas não se compreendeu; contenta-se em saber aplicar uma formula mágica 

(REBOUL, 1982, p.27). 
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Neste sentido, dar aula é diferente de ensinar. Lorenzato afirma que “[...] ensinar é dar 

condições para que o aluno construa seu próprio conhecimento” (2008, p.03), para ele, há 

ensino somente quando há aprendizagem em decorrência dele. O autor questiona se muitos de 

nossos alunos sentem dificuldades em aprender porque lhes são omitidas informações básicas 

que, às vezes, nem são conhecidas pelos professores. Nessa perspectiva, repetir o conteúdo 

do livro, sem buscar nenhuma estratégia ou recurso didático, conduzindo o aluno a conceber 

o professor como objeto desnecessário à sua aprendizagem, é uma maneira de dar aula sem 

conhecimento.  

O ensino formal, desenvolvido na escola, pode ser considerado como um processo 

educativo que se diferencia de outras formas de ensino por ser sistemático e intencional a 

medida que a função é educar, socializar e transmitir os conteúdos que foram construídos e 

sistematizados, ao longo dos tempos e assim deve ser organizados por meio de atividades em 

que a escola possa desenvolver os currículos elaborados através dos conteúdos e das práticas 

que se realizam dentro do ambiente escolar. Destaca-se: 

Clarificar o conceito de ensino é de vital importância porque o modo como 

os professores entendem o que é ensinar afeta grandemente o que 

efetivamente fazem na sala de aula. Se é verdade que as nossas atividades 

dependem do modo como as vemos, das nossas crenças acerca delas, então, 

se tivermos idéias estranhas e esquisitas sobre o que é ensinar, será provável 

que, sob esse nome, façamos coisas estranhas e esquisitas. Um dos 

requisitos mais importantes para um professor é seguramente ter uma noção 

clara da natureza da atividade central em está profissionalmente envolvido. 

E se isso é verdade para os professores em geral, é também certamente 

verdade para os professores de futuros professores (HIRST, 1971, p. 66). 

  

Ensinar é uma atividade que pode ter diferentes formas, um professor, dentro dessa 

diversidade, deve ser aquele que sabe questionar, demonstrar, provar etc. Ainda assim, se 

apenas essas atividades significassem o ato de ensinar, o processo de formação de um 

professor seria muito simplificado, pois nenhuma dessas atividades mostra necessariamente 

que o processo de ensino esteja ocorrendo. Por exemplo: para se resolver um problema 

matemático, não se necessita estar, necessariamente, em um ambiente escolar, pois o 

cotidiano apresenta situações dentro de outros espaços que precisam ser resolvidas; dessa 

forma, certamente, o processo vai ocorrer fora da sala de aula: alguém vai ensinar e outro vai 

aprender. 
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Segundo Charlot  

O sujeito interpreta o mundo, dá sentido ao mundo, aos outros e a si mesmo 

(de modo que toda relação com o saber é também relação com o mundo, 

com os outros e consigo mesmo). É o sujeito que aprende (ninguém pode 

fazê-lo em seu lugar), mas ele só pode aprender pela mediação do outro 

(frente a frente ou indiretamente) e participando de uma atividade. Essa 

atividade e o objeto sobre o qual ela diz respeito apresentam especificidades 

que devem ser levadas em conta para compreender a relação com o saber e 

ainda mais para compreender as relações com os saberes (CHARLOT, 

2005, p. 45). 

 

O futuro professor precisa perceber e interpretar os diferentes elementos atuantes na 

prática pedagógica, o que vai lhe ajudar a entender seu próprio papel como professor de 

matemática.  Nos cursos de Pedagogia, o professor universitário que se propõe a trabalhar 

com Matemática deve refletir sobre a conjuntura do ensino dessa disciplina, tendo em vista a 

atuação profissional dos acadêmicos.  

 

Segundo Carvalho (1994), para uma análise da situação do ensino, dois aspectos são 

fundamentais: a concepção de Matemática que, em geral, norteia o ensino da disciplina e o 

desgosto
2
 por essa área do conhecimento manifestado pela maioria dos alunos que procuram 

o curso de Pedagogia.  Considerando o primeiro aspecto, avalia-se a Matemática como uma 

área do conhecimento pronta, acabada, perfeita. Em sala de aula, a consequência dessa visão 

é a imposição autoritária do conhecimento matemático por um professor que, supõe-se, 

domina-o e transmite-o a um aluno passivo, que deve se moldar à autoridade da perfeição da 

ciência.  

 

A consciência de resultados mais trágicos é a de que o sucesso em Matemática 

representa um critério avaliador da inteligência dos alunos, porquanto uma ciência tão nobre
3
 

só pode ser acessível a mentes privilegiadas, ou seja, pessoas com um quociente de 

inteligência de invejável. Para Carvalho 

 

                                                           

2
 Segundo Carvalho (1994), o desgosto pela matemática dos alunos de Pedagogia refere-se à falta de 

conhecimento no que diz respeito aos conteúdos matemáticos. 

 
3
 A Matemática é colocada como impenetrável, como uma ciência perfeita, que está em tudo, mas não está para 

todos, pois é apenas para algumas mentes privilegiadas. (CARVALHO, 1994) 
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essa visão da Matemática se contrapõem aquela que considera o 

conhecimento em constante construção e os indivíduos, no processo de 

interação social com o mundo, reelaboram, complementam, complexificam 

e sistematizam os seus conhecimentos. Essa aquisição de conhecimentos 

lhes permite transformar suas ações e, portanto, alterar suas interações com 

esse mesmo mundo a nível de qualidade. Assim, a sala de aula não é o ponto 

de encontro de alunos totalmente ignorantes com o professor totalmente 

sábio, e sim um local onde interagem alunos com conhecimentos do senso 

comum, que almejam a aquisição de conhecimentos sistematizados, e um 

professor cuja competência está em mediar o acesso do aluno a tais 

conhecimentos (CARVALHO, 1994, p.15). 

 

No segundo aspecto, entende-se que a sala de aula não é o ponto de encontro de 

alunos totalmente ignorantes com o professor totalmente sábio, e sim um local onde 

interagem alunos com conhecimentos do senso comum, que almejam a aquisição de 

conhecimentos sistematizados, e um professor cuja competência está em mediar o acesso do 

aluno a tais conhecimentos. Desse modo, não se considera o aluno que chega à escola um 

analfabeto em matemática, pois ele já vê números no seu cotidiano, já reconhece alguns 

deles, já sabem a sua idade e já teve que lidar com quantidades, até mesmo nos seus 

brinquedos.  

Após algumas experiências de comparação de quantidade e de representação dessas 

quantidades em várias formas – desenhos, sinais e números – a criança chega à noção de 

número natural, incluindo cardinalidade, ordinalidade e a sequência que compõe os números 

naturais. Ao realizar um trabalho pedagógico, o aluno será capaz de identificar uma letra 

como representante de qualquer número, de modo que, ao explicar essa relação, o professor 

universitário, ao definir número natural, 

o faz de maneira mais sofisticada, e muito mais sistematizada. Na maioria 

das vezes, as pessoas percorrem esse caminho de abstrações matemáticas 

interrompendo o processo em algum ponto. Então, eu pergunto: em que 

momento se começa a aprender matemática? É possível chegar a estudar as 

modernas teorias da Matemática Discreta, com a ajuda das aulas de 

Matemática ou apesar delas, sem integrar as contagens de figurinhas, de 

dinheiro, de anos de vida nesse corpo de conhecimento mais sistematizado? 

(CARVALHO, 1994, p. 16). 
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Entendendo que no processo ensino-aprendizagem o aluno não é um repositório de 

informações e sim agente da construção de seu próprio conhecimento e que o papel do 

professor deve ser não apenas o de ensinar, mas de ser o facilitador da aprendizagem, 

Carvalho (1994) afirma que uma possível solução para esse impasse seria oferecer pistas que 

possibilitassem transformações. Por isso, o trabalho em sala de aula deve proporcionar ao 

aluno a oportunidade de operar sobre o material didático para que, assim, possa reconstruir 

seus conceitos de modo mais sistematizado e completo.  

Para diminuir a abstração matemática aos alunos, é necessário também desenvolver 

uma prática pedagógica pautada na interdisciplinaridade, sendo importante estabelecer uma 

relação entre a matemática e as outras disciplinas escolares estudadas para melhor 

assimilação e como meio de promover o enriquecimento da aula. É muito importante 

também, explicar aos alunos como a matemática é significativa no dia a dia e de que forma se 

possa utilizar o conteúdo trabalhado em sala de aula no cotidiano. 

 Diante disso, é importante refletir sobre esse aspecto ao planejar aulas para os alunos 

do Curso de Pedagogia. Se esses futuros professores não puderem perceber o conhecimento 

matemático que já possuem, dificilmente terão um bom aprendizado, pois tal competência 

tem sido continuamente negada em sua história de vida escolar. Quando aprender lhes parece 

um objetivo inatingível, a melhor opção para eles é escolher um curso que não trabalhe os 

conteúdos matemáticos.  

O futuro professor não só deve conhecer os conteúdos, mas conhecer os seus 

fundamentos e metodologias, tendo uma visão ampla dos mesmos. Por conta disso, durante a 

sua formação no curso de Pedagogia, ele deve vivenciar experiências e se sentir capaz de 

entender Matemática, mediante a construção de conhecimentos matemáticos; caso isso não 

ocorra, dificilmente ele desenvolverá essa capacidade em seus alunos.  

Quanto à metodologia aplicada num curso de formação de professores, é importante 

que se reflita sobre a linguagem matemática, as técnicas operatórias, o cálculo mental e a 

resolução de problemas. É fundamental refletir sobre os princípios metodológicos de um 

trabalho com ensino de Matemática, alguns deles podem derivar diretamente de princípios 

metodológicos gerais, mas, para que se concretizem na prática de sala de aula, devem ser 

detalhados de maneira que se compatibilizem as características do conhecimento matemático. 
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Segundo Carvalho (1994), as aulas de Metodologia do Ensino da Matemática devem 

ser preparadas de forma que o futuro professor tenha oportunidade de manipular material 

didático diversificado – lápis, caderno, régua, cola, giz, lousa, tesoura, lápis de cor, borracha, 

cartolina, papel quadriculado e o que for confeccionado pelo professor. A partir dessa 

manipulação, os alunos dos anos iniciais podem reformular alguns dos conhecimentos 

matemáticos que já possuem ou mesmo abordar novos temas.  

Essas mesmas aulas devem permitir que os alunos construam seu conhecimento a 

partir de problemas criados sobre situações conhecidas, para que possam reelaborar as suas 

experiências relacionadas ao assunto estudado, essas experiências serão discutidas em classe, 

onde o grupo chegará a conclusões sobre as situações problematizadas. 

A confecção de alguns jogos também é sugerida pelo mesmo autor, para servirem 

como um laboratório de matemática ao futuro professor. Deve-se fazer uso de material de 

fácil acesso, desmistificando-se a idéia de que o ambiente propício ao aprendizado depende 

das condições econômicas da escola na aquisição de material pedagógico. 

No contexto brasileiro, o curso de Pedagogia é freqüentado, na sua maioria, por 

mulheres, e a escolha de cada uma delas é definida pela necessidade de “se ver livre da 

Matemática”, segundo afirma Curi (2004). Por conta disso, a escolha dos conteúdos e da 

metodologia a ser trabalhada pelo professor universitário deverá suprir a pouca familiaridade 

dos futuros professores com os conteúdos matemáticos, visando, assim, apontar possíveis 

caminhos que possibilitem uma formação apropriada em relação aos conhecimentos 

necessários para o trabalho com seus alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Sobre os saberes profissionais do professor estudos têm revelado baixos níveis de 

domínio e compreensão do conhecimento matemático a ser ensinado, relacionado a esse 

problema, o debate sobre que tipo de conhecimento matemático deve ter os professores e 

como devem ser combinados com seu conhecimento pedagógico, ainda continua em alta. É 

possível que as pesquisas não possam decidir sobre isso, mas, pelo menos ela poderá 

aprofundar nossa compreensão sobre como os professores utilizam seu conhecimento no 

ensino. 

 



30 

 

Para Tardif (2002), Os saberes do professor se originam de várias hierarquias: da 

família, da escola que o formou, da sua cultura pessoal, dos seus pares, da universidade, das 

formações continuadas. O que podemos chamar de saberes plurais, heterogêneos, temporais, 

e personalizado, já que se constroem ao longo da vida e de acordo com a trajetória 

profissional de cada um. A imensidão de saberes que forma o professor é essencial para 

compreender a prática de cada um no processo do coletivo desenvolvido na escola, onde cada 

professor coloca sua personalidade, na construção de novos saberes. 

Segundo esse autor, os saberes cotidianos do professor, o conhecimento de seu 

trabalho devem ser considerados, desmistificando o olhar tradicional de que os mestres são 

apenas transmissores de saberes construídos por outros grupos. Tardif (2002) convoca os 

educadores, os pesquisadores, o corpo docente, a comunidade científica a unir pesquisa e 

ensino, propondo que a pesquisa universitária pare de conceber os professores como objetos 

de pesquisa universitária, mas, que sejam considerados como sujeitos do conhecimento e 

colaboradores. As pesquisas desenvolvidas pelas universidades brasileiras devem valorizar os 

professores ao mesmo tempo em que promovam sua formação continuada na busca da 

construção do conhecimento e a valorização de sua prática educativa, repensando a própria 

formação acadêmica desse profissional em educação, concebendo as escolas como lugares de 

formação, de inovação, de experiência e de desenvolvimento profissional, mas também como 

lugares de pesquisa, de reflexão crítica e coletiva. 

 Na década de setenta foram muito freqüentes os estudos que relacionam ações 

específicas do professor com o desempenho dos alunos, que aos poucos deram lugar às 

investigações do tipo: contraste entre professor principiante e professor experiente; tentativas 

para melhorar a prática pedagógica do professor, descrições de como o professor constrói 

significados e percebe sua vida profissional, estudo das crenças e concepções do professor e 

por fim, estudo de programas de formação continuada ou permanente. 

 

Nos anos oitenta a grande novidade da pesquisa em Educação Matemática, foram às 

pesquisas que buscavam relacionar o ensino e aprendizagem de Matemática ao contexto 

sócio-cultural. A Matemática e a Educação Matemática, nesse contexto, são vistas como 

práticas sócio-culturais que atendem a determinados interesses sociais e políticos. Inúmeras 

pesquisas que procuram investigar a relação entre a cultura da Matemática escolar, a cultura 
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matemática que o aluno traz para a escola e a cultura matemática produzida pelos 

trabalhadores que podem ser adultos ou algumas crianças trabalhadoras, ao realizar suas 

atividades profissionais. Nesta área de Investigação, a Etnomatemática, o Brasil mais tem se 

destacado internacionalmente, linha de pesquisa criada e desenvolvida pelo educador 

matemático Ubiratan D’Ambrósio. Do estado de São Paulo também ocorreu uma importante 

divulgação do MMM - Movimento da Matemática Moderna para outras regiões do Brasil. 

Com a criação em 1961 do grupo de São Paulo − GEEM (Grupo de Estudos do Ensino de 

Matemática) − sob a coordenação do Professor Oswaldo Sangiorgi, acelerou-se a difusão do 

movimento, por meio de palestras com ilustres representantes estrangeiros atraiam 

professores de Matemática de diferentes regiões brasileiras.   

 

A partir de 1964, com uma coleção de livros já circulando no país, o GEEM expandiu 

sua ação para outros estados, realizando diversas palestras e ministrando cursos de 

Matemática Moderna, iniciando suas atividades no curso primário e estabelecendo-se, em 

1970, como grupo líder do Movimento da Matemática Moderna no Brasil (Soares, 2001). 

Destaca-se também, estudos de cognição matemática em diferentes contextos sócio-

culturais, uma linha de investigação desenvolvida no Brasil pelo grupo de Recife, nas 

determinações sócio-políticas e ideológicas na prática do ensino de Matemática. 

No entanto, partimos da ausência de crítica, nos anos setenta e passamos para um período 

nos anos oitenta de amplas discussões políticas, sociais e ideológicas, uma preocupação 

muito grande com o como ensinar? Começamos a refletir: o por que, para que e para quem 

ensinamos Matemática? Entretanto, alguns destes estudos brasileiros, ao priorizar aspectos 

pedagógicos muito amplos do fenômeno educacional, deixaram para segundo plano, aspectos 

mais específicos do saber matemático, além de descuidar do próprio processo de 

investigação.  
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1.4 Educação Matemática e a Construção do Conceito de Número 

 

A construção do pensamento lógico matemático é inerente à própria vivência da criança, 

por meio de jogos e brincadeiras do seu dia a dia, nessa perspectiva a formação do conceito 

de número não ocorre por meio da repetição mecânica dos numerais, tal construção vai 

ocorrendo progressivamente por meio dos estágios cognitivos vivenciada no cotidiano dos 

alunos. Os números são expressivos no cotidiano da vida das crianças antes mesmo delas 

chegarem à Educação Infantil, ela nomeia objetos usando as palavras e realiza de forma 

despreocupada diversas contagens.  

Segundo os autores Jean Piaget e Constance Kamii (1993) a criança é capaz de 

desenvolver diversas habilidades necessárias à construção da noção de número, como por 

exemplo: observar, contar, calcular, classificar, seriar. Por meio dessas habilidades ela terá 

condições de desempenhar atividades que demonstrem as quantidades. Inicialmente, as 

crianças não conseguem mencionar todos os tipos, nomes e medidas, mas consegue 

memorizar, sobretudo, as noções concretas, sendo que é muito importante para essa 

aprendizagem a aquisição do gosto pelos números e suas operações.  

Piaget, afirma que “[...] a internalização do conceito de numero depende do nível mental 

o qual ele nomeia de reversibilidade, ou seja, é a capacidade de fazer, desfazer mentalmente a 

mesma operação (1998, p. 31). Assim, o aluno constrói, no seu raciocínio, a noção de número 

sendo necessário desenvolver certas habilidades, por conta disso, a observação exerce um 

significado importante na aprendizagem, desse modo, os professores devem promover 

oportunidades para que os alunos aprendam brincando, manuseando livremente os objetos, a 

partir daí, a construção do número implica fundamentalmente em experiências de relações 

que os alunos realizam dentro e fora da escola. Jean Piaget investigou como se processa a 

construção do conceito de número. Em sua teoria determinou quatro períodos do 

desenvolvimento do pensamento da criança: 

 

 
 

 

PERÍODOS 

Sensório-motor 

Idade: 0 a 2 anos 

 

Pré-operacional 

Idade: 2 a 7 anos 

 

Operações-concretas 

Idade: 7 a 12 anos 

 

Operatório-formal  

Idade: 12 a 16nos 

 

 



33 

 

a) Período Sensório-motor (0 a 2 anos): de acordo com a teoria piagetiana, a criança nasce 

em um universo para ela confuso, com tempo e espaço subjetivamente sentidos, e causalidade 

reduzida ao poder das ações, em uma forma de autoridade absoluta. No recém nascido, 

portanto, as funções mentais limitam-se ao exercício dos reflexos congênitos. Assim sendo, o 

universo que rodeia a criança é conquistado mediante a percepção e os movimentos.  

b) Período pré-operacional (2 a 7 anos): refere-se a um período puramente intuitivo, 

significa que a criança só percebe os fatos através dos sentidos, a partir de manipulações 

práticas. O aparecimento da função simbólica permite à criança ter uma representação mental 

dos objetos e das coisas do ambiente, o que lhe possibilita fazer classificações, neste período, 

a criança classifica quando separa ou agrupa objetos por suas afinidades ou diferenças, 

estabelecendo assim, relações entre as coisas e o ambiente em que ela vive.  

 c) Período das operações concretas (7 a 12 anos): neste período o individualismo 

intelectual e social que caracteriza a fase anterior dá lugar à manifestação da capacidade que 

a criança tem de estabelecer relações e coordenar pontos de vista. Outro aspecto importante 

neste estágio é a capacidade da criança de interiorizar as ações, ou seja, realiza operações 

mentalmente e não mais apenas através de ações físicas, característica do período sensório-

motor.  Entretanto, embora a criança consiga raciocinar de forma coerente, tanto os conceitos 

como as ações realizadas mentalmente devem estar relacionados a objetos ou situações que 

possam ser manuseadas ou idealizadas de forma concreta. 

d) Período das operações formais (12 a 16 anos): Expandindo as capacidades conquistadas 

na fase anterior, a criança nesta fase, já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em 

que ela é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e através deles executar operações 

mentais dentro de princípios da lógica formal.  

Piaget nos seus estudos, afirmou que a noção de número não é inata na criança, 

afirmou ainda, que os conceitos numéricos não são adquiridos apenas por meio da troca de 

experiências e pela linguagem apenas, segundo ele, o processo ocorre especialmente de uma 

construção que só acontece “através da criação e coordenação de relações”. É uma construção 

mental da estrutura lógico-matemática de número que passará a permitir que faça deduções, 

tornando-a  
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capaz de raciocinar logicamente numa ampla variedade de tarefas mais 

difíceis que a da conservação. Contudo, se ela for ensinada a dar 

simplesmente respostas corretas à tarefa de conservação, não pode esperar 

que prossiga em direção a raciocínios matemáticos de nível mais elevado” 

(KAMII, 1985, p. 26).  

 

            Para Goulart, 

O fato de ter aprendido a contar verbalmente não significa o domínio do 

conceito de número. No período intuitivo, a avaliação numérica permanece 

ligada à disposição espacial dos elementos de um conjunto; basta alterar a 

distância entre os objetos para que a criança considere que houve alteração 

do número deles (GOULART, 1987, p. 35). 

 

Piaget propõe encontrar formas de organizar a natureza lógico-matemática dentro das 

atividades cotidianas desenvolvidas pela criança dentro e fora da escola. Compra e venda de 

produtos na feira, vendas de doces na sinaleira, são atividades do dia-a-dia que envolve 

conhecimentos lógico-matemáticos, sabendo que as condições de interação social podem 

permitir que esses conhecimentos sejam explicitados ou não. Para Carraher, 

 

A matemática que um sujeito produz não é independente de seu pensamento 

enquanto ela a produz, mas pode vir a ser cristalizada e tornar-se parte de 

uma ciência, a matemática, ensinada na escola e aprendida dentro e fora da 

escola (CARRAHER, 2010, p. 11). 

 

Embora se tenha alegado que a construção do conceito de número não deve ser 

ensinada de forma direta, pois a criança precisa construir por ela mesma gradativamente, 

ainda assim, o professor não deve esperar que isto aconteça de forma mágica. É necessário 

que o professor estimule a criança a fazer relações, através de atividades que propiciem esta 

construção. Para Kamii, 

 

Uma vez que o conhecimento lógico matemático é construído pelo fato das 

crianças colocarem as coisas em relação, não é surpreendente que aquelas 

que põem objetos numa espécie de relação também o façam em muitos 

outros tipos de relações (KAMII, 1993, p. 39).  

 

Nesse sentido, é preciso estabelecer relações para que ocorra a aprendizagem, 

desenvolvendo assim, a autonomia na matemática, ou seja, as crianças acreditam naquilo que 

fazem não naquilo que sejam levadas a fazer ou dizer coisas por seguirem um exemplo ou por 

decorarem fórmulas e regras. Essa autonomia intelectual seria então o contrário da 

memorização simples e sem significado, chamado pelos alunos de decoreba. 
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1.5 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino de Matemática 

 

No ensino de matemática, a aprendizagem está ligada à compreensão de mundo, ao 

raciocínio lógico, pois, entender o significado de um fato pressupõe a necessidade de 

percebê-lo em suas relações. Assim, o tratamento dos conteúdos matemáticos não deve ser 

estanque, nem linear, pois o futuro professor deve dar lugar a uma abordagem em que as 

conexões sejam estabelecidas, numa perspectiva em que o processo de ensino aprendizagem 

possa ser efetivado de modo que esse se concretize efetivamente.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, 

o conhecimento da história dos conceitos matemáticos precisa fazer parte da 

formação de professores para que tenham elementos que lhes permitam 

mostrar aos alunos a Matemática como ciência que não trata de verdades 

eternas, infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à 

incorporação de novos conhecimentos (BRASIL, 1997, p. 37). 

 

Neste sentido, o futuro professor poderá desenvolver bons momentos em sala de aula, 

certamente, se sentirão mais seguros para responder a possíveis questionamentos dos alunos, 

sem perder a oportunidade de desenvolver vários conteúdos a partir dessas questões, 

valorizando os conhecimentos prévios dos mesmos.  

Os objetivos gerais da área de Matemática, nos PCN, buscam contemplar todas as 

linhas de pesquisa
4
 que devem ser trabalhadas no ensino de matemática. Esses objetivos têm 

como propósito oportunizar aos alunos pensar matematicamente, levantar idéias matemáticas, 

estabelecer relações entre elas, saber se comunicar ao falar sobre elas, desenvolver formas de 

raciocínio, estabelecer conexões entre temas matemáticos e outras áreas, poder construir 

conhecimentos matemáticos e desenvolver a capacidade de resolver problemas, explorá-los, 

generalizá-los e até propor novos problemas a partir deles. E ainda: 

                                                           

4
 As linhas de pesquisa que permeiam a Educação Matemática são: Filosofia (da Matemática, da Educação, da 

Educação Matemática); História da Matemática; Etnomatemática; Ensino e aprendizagem; Informática; 

Formação de Professores e Modelagem Matemática. 
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• identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta [...]; 

• fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do 

ponto de vista do conhecimento [...]; 

• resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como dedução, indução, 

intuição, analogia, estimativa [...]; 

• comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 

apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas [...]; 

• estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e 

entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares; 

• sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos, desenvolvendo a auto-estima e a perseverança na busca de 

soluções. (BRASIL, 1997, p.37) 

 

Neste conjunto de objetivos propositivos, o professor necessita investir nas questões 

básicas de ensinar as principais características do ensino de matemática, de seus métodos, de 

suas ramificações e aplicações, sendo importante também conhecer a história de vida dos 

seus alunos. Ele também deve ter clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática, 

uma vez que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos, dos 

conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções, 

buscando superar os obstáculos encontrados na construção dos conceitos para transformar o 

saber científico em saber escolar. 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, os alunos estabelecem ligações próximas de 

alguns conceitos. Por conta disso, descobrem procedimentos simples, desenvolvendo novas 

atitudes diante do ensino da Matemática. Os conhecimentos dos alunos devem estar 

interligados e preservados no trabalho do professor porque, a partir daí, se os alunos 

conseguirem perceber as diferentes relações dos conteúdos, terá melhores condições de 

aprender o significado deles. Embora o professor tenha os conteúdos como referência para o 

andamento do seu trabalho, ele deve apresentá-los aos alunos da forma mais associada 

possível. Afinal, são muitas experiências vivenciadas pelos alunos e, por conta disso, não é 

possível definir uma seqüência nem o nível de aprofundamento em que conteúdos 

matemáticos serão trabalhados. 

  O trabalho a ser desenvolvido pelo futuro professor não pode ser improvisado, pois há 

objetivos a serem atingidos. É preciso haver uma abordagem adequada dos conteúdos através 

da reflexão no que se refere ao ensino de Matemática e de como devem ser desenvolvidos os 

conteúdos matemáticos para que os objetivos sejam alcançados.  
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É importante que o futuro professor estimule os alunos a desenvolverem atitudes de 

investigação mediante situações-problema e de situações do cotidiano deles próprios. Por 

isso, é fundamental que eles adquiram uma postura que os levem a explicar e a legitimar suas 

respostas – mesmo que ocorram situações de erro, que são comuns – para que possam 

aprender a partir delas também. Diante disso, é fundamental, para que o futuro professor 

acredite em si mesmo, em sua própria capacidade, para poder aprender Matemática e, a partir 

daí, avançar no processo de formação. 

Finalmente, compreendemos que o professor que leciona os conteúdos matemáticos 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental deve agir sempre como facilitador, aquele que ajuda 

o aluno a superar seus limites, elaborando atividades e avaliações criativas que permita ao seu 

aluno construir a aprendizagem de forma significativa, ou seja, que o permita fazer a 

interação do conhecimento escolar com o meio social no qual está inserido. No próximo 

capitulo, abordaremos o desenvolvimento profissional do professor enfatizando a necessidade 

de se desenvolver experiências concretas que contemplem as novas concepções do professor 

que discute, avalia e investiga a sua própria prática. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROFESSOR 

  

 O professor ocupa lugar de destaque nas discussões sobre a educação escolar, sendo 

considerando como fundamental no processo de ensino e aprendizagem, a complexidade da 

profissão docente exige que o professor exceda a condição de ser um simples conhecedor e 

transmissor de conteúdos de uma determinada disciplina. Isso torna difícil definir os 

conhecimentos que os estudantes dos cursos de licenciatura devem adquirir para conseguir se 

apropriar do processo de ensino e aprendizagem, visando atender as exigências da profissão. 

A busca por melhoria da qualidade da educação implica, também, em melhoria da qualidade 

da formação inicial, pois não é fácil definir a real função da docência e as características de 

uma formação com a garantia que ela seja bem exercida. 

 A profissão de professor é um reflexo do contexto histórico e cultural de uma 

determinada sociedade. Sua evolução determina um número cada vez maior de funções à 

escola, levando a uma indefinição do que se poderia considerar como características de 

formação de um “bom professor”. Em alguns momentos da história, enfatizava-se a 

importância do conhecimento do conteúdo disciplinar e o “bom professor” era aquele que 

dominava o conteúdo a ser ensinado; em outros, a prioridade estava no conhecimento da 

metodologia a ser utilizada, sendo considerado “bom” aquele professor que, mesmo com 

algumas dificuldades em relação ao conteúdo, sabia dar uma aula diversificada, com muitos 

recursos didáticos.  

Cada vez mais aumentam as atribuições do professor, que se sente inerte perante as 

exigências diárias, percebendo-se constantemente diante de situações para as quais não foi 

preparado. É necessário que os cursos de formação sejam constituídos de maneira a oferecer 

ao futuro professor a oportunidade de uma boa preparação para sua vida profissional. Para 

isso, qualquer proposta de formação deve partir do intento de que o aprender a ser professor é 

contínuo e necessita que o sujeito se aproprie de instrumentos que lhe permitam construir e 

reconstruir a sua aprendizagem ao longo da sua trajetória profissional.  
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 As políticas de centralização e avaliação do desempenho da escola na educação básica 

atribuem aos professores a responsabilidade pelo sucesso ou insucesso escolar. Vale ressaltar 

que, na maioria das vezes, os professores têm que desempenhar outra atividade além da 

docência para aumentar a renda familiar. Essa outra ocupação contribui para uma falta de 

profissionalização, o que leva à desqualificação e à desvalorização da profissão. 

Portanto, se não existem fórmulas prontas para enfrentar todos os problemas do 

cotidiano da sala de aula, é possível que existam modos de aprender a buscar 

encaminhamentos para a diversidade dos acontecimentos do dia-a-dia. Ao abordar a questão 

da formação dos docentes de Matemática, Fiorentini afirma que, “(...) hoje quase todos falam 

do professor reflexivo, investigador de sua própria prática, produtor de saberes, elemento-

chave das inovações curriculares na escola e principal responsável pelo seu desenvolvimento 

profissional” (2003, p. 9). Diante de tal afirmação, o autor alerta para o fato de que, apesar da 

aparente mudança de concepções nos processos de formação de professores, percebe-se a 

continuidade de uma prática predominante retrógrada e centrada no modelo de uma 

racionalidade técnica que separa teoria e prática. 

 

2.1 O Desenvolvimento Profissional do Professor e os Saberes docentes 

 Partindo do contexto complexo e real no qual o ensino precisa evoluir e para tanto é 

pertinente concebê-lo como a mobilização de vários saberes que formam uma espécie de 

depósito no qual o professor se abastece para atender as exigências específicas das situações 

concretas de ensino, conforme demonstramos na figura a seguir: 

  

 

SABERES 

Disciplinares 

Curriculares 

das ciências da educação 

da tradição pedagógica 

Experiêncial 

Da ação pedagógica 

 Figura 1: Apresentação da concepção segundo a qual vários saberes são mobilizados pelo professor  (Tardif, Lessard, 

Lahaye, 1991) 
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De forma breve, analisamos abaixo cada um dos saberes necessários ao ensino, a fim 

de percebermos em que sentido e de que maneira o professor mobiliza esses saberes:  

O saber disciplinar se refere aos saberes produzidos pelos pesquisadores e cientistas 

nas diversas disciplinas científicas e ao conhecimento a respeito do mundo, produzidos por 

eles. O professor não produz o saber disciplinar, mas, extrai o saber produzido por esses 

pesquisadores para ensinar.  Sabemos que ensinar exige um conhecimento do conteúdo a ser 

transmitido, no entanto, quando analisamos a expressão “conhecer a matéria” como mais 

profundidade, percebemos que ela pode assumir vários significados. Num contexto real de 

ensino o que quer dizer para um professor “conhecer a matéria”? Será que ele precisa 

conhecer a estrutura, conceitos fundamentais, por exemplo, à matemática? Será que ele deve 

também conhecer a história dessa disciplina, o contexto e a ordem de surgimento de 

determinados conceitos?  Vale ressaltar, que é cada vez mais evidente que o tipo de 

conhecimento que o professor possui a respeito da matéria influência na aprendizagem dos 

alunos e no seu modo de ensinar.   

As instituições de ensino e os docentes impõem aos conteúdos uma série de 

transformações, desse modo, Shulman (1986), Chevallard (1985) e Durand (1996), 

mostraram cada um de maneira diferente, que a escola produz um saber a respeito dos saberes 

disciplinares a serem ensinados. Shulman fala do conhecimento pedagógico da matéria, 

propõe sete categorias de conhecimento: conhecimento do conteúdo, conhecimento didático 

geral, conhecimento curricular, conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento das 

características dos aspectos cognitivos, conhecimento do contexto escolar e conhecimento 

das finalidades educativas. Posteriormente, as sete categorias se reduziram a apenas quatro: 

conhecimento didático geral, conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do 

conteúdo e conhecimento do contexto.  Dentre essas categorias, a que mais vem sendo 

estudada para a abordagem do conhecimento da prática profissional do professor é o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (Pedagogical Content Knowledge - PCK).  
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A definição de PCK – Conhecimento Pedagógico do Conteúdo está relacionada a um 

conjunto de saberes que vão além do conhecimento técnico de cada disciplina. Quando 

propôs o conceito de PCK, Shulman enfatizou que as teorias pessoais o pensamento que o 

professor tem, devem ser levados em consideração quando esse mesmo professor está em sala 

de aula. 

Vide abaixo, apresentação das categorias do conhecimento: 

 

 

 

O conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) engloba uma esfera ampliada do 

processo de ensinar. Pois, relaciona além do conhecimento científico que o professor tem de 

um determinado conteúdo, o conhecimento de como ensinar este conteúdo. Compreende-se o 

como ensinar, as formas de representações sobre o conteúdo e quais podem ser utilizadas, as 

exemplificações e analogias, as metodologias que podem ou não favorecer o aprendizado 

significativo deste ou daquele conteúdo, considerando os diversos ambientes educacionais. 

Ainda relacionado aos saberes disciplinares, Chevallard fala da transposição didática que 

pode ser entendida como a passagem do saber científico ao saber ensinado. Essa passagem não 

deve ser percebida como a transposição do saber no sentido único do termo, ou seja, apenas uma 

mudança de lugar. Supõe-se essa passagem como um processo de transformação do saber, que se 

torna novo em relação ao saber destinado a ensinar. A Transposição Didática, segundo 

 

Conhecimento do 

Conteúdo  

 

 

Conhecimento do 

Contexto  

 

 

Conhecimento Didático 

Geral 

 

 

 

Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo 

(Pedagogical Content 

Knowledge - PCK). 

 

Figura 2: Categorias do conhecimento definidas por Shulman (1986). 
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Chevallard é um processo que transforma um objeto do saber a ser ensinado, em um objeto de 

ensino e aprendizagem, ou seja, implica na diferença entre saber escolar e saber acadêmico. 

 

Durand (1996) faz menção ao conceito de imagem operatória
5
, fazendo referência a 

todo o leque de analogias, de metáforas que o professor se apropria para transmitir o 

conteúdo. Não se trata de um saber disciplinar propriamente dito, mas de um saber da ação 

pedagógica produzido pelo professor no contexto específico do ensino dos conteúdos de sua 

disciplina.  Já os Saberes Curriculares, são os saberes instituídos nos programas de ensino, ou 

seja, uma disciplina nunca é ensinada tal qual, ela sofre transformações para se tornar um 

programa de ensino, esses programas não são construídos pelo professor, porém, o professor 

deve conhecê-lo, pois, será utilizado por ele. De fato, o programa lhe servirá de guia para 

planejar suas aulas e avaliar sua prática. 

 Os saberes que todo professor adquiriu durante a sua vida acadêmica ou em seu 

trabalho, são os das Ciências da Educação, apontados como conhecimentos profissionais, que 

embora não o ajudem diretamente a ensinar, o informa a respeito de várias facetas de sua 

profissão e da educação de um modo geral. Nesse sentido, possuir um conjunto de saberes a 

respeito da escola é um saber profissional especifico que não está ligado diretamente a ação 

pedagógica, mas, permeia a modo do professor existir profissionalmente. 

 Partindo para o saberes da tradição pedagógica, cada professor tem uma representação 

da escola que é determinada antes mesmo de ter feito um curso de formação na Universidade, 

essa representação profissional ao invés de ser desfeita e criticada, serve de guia para os 

comportamentos dos professores. Esse saber da tradição apresenta muitas fraquezas, pois, 

podem comportar muitos erros, por conta disso, ele será modificado pelo saber experiencial e 

validado ou não pelo saber da ação pedagógica. 

 Já a experiência e o hábito estão intimamente ligados ao Saber Experiencial, portanto, 

aprender através de suas próprias experiências, significa viver um momento singular, 

diferente de tudo que se encontra freqüentemente. Nesse sentido, um professor pode ter 

experiência e dar explicações errôneas para justificar a sua maneira de agir, até acreditando 

que os alunos aprendem porque ele age desse modo, no entanto, na realidade, a explicação 

                                                           

5
 Segundo Leplat (1992), Imagem operatória é quando os indivíduos criam um esquema onde selecionam as 

informações mais importantes è execução de uma atividade e as organizam buscando colocar em evidência as 

relações existentes entre elas.  
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pode ser outra e quem sabe, bem melhor. O saber experiencial é limitado exatamente pelo 

fato de que ele é feito de argumentos que não são verificados por métodos científicos. 

 A partir do momento que o saber experiencial dos professores, se torna público e que 

esse saber é testado através de pesquisas realizadas em sala de aula ele se torna o Saber da 

Ação Pedagógica. De fato, que no campo da pedagogia, o saber do professor é em grande 

parte reservado e não passa por nenhuma comprovação sistêmica como em outras profissões. 

A profissionalização do ensino tem não somente uma extensão epistemológica, no que se 

refere aos saberes envolvidos na prática de professor (a), mas também uma extensão política, 

no que se refere ao êxito de um grupo social em fazer com que a população aceite a 

exclusividade dos saberes e das práticas que o professor detém. Desse modo, a formação 

inicial recebida na Academia, refletiria melhor a prática no meio escolar e o saber do próprio 

professor, disseminado no seio da Universidade. 
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2.2 A Formação de Professor para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ao refletir sobre o curso de Pedagogia, sua história e seus atuais desafios com vistas a 

uma melhor formação do professor, Angotti (2002) aponta alguns aspectos que devem ser 

considerados como fundamentais no processo de formação. São eles: a capacidade de 

compreensão dos novos parâmetros da cultura; o entendimento da dinâmica pedagógica, 

produzindo a teoria pedagógica baseada em diferentes áreas do conhecimento; a análise das 

políticas de educação; a importância da ação coletiva e interdisciplinar no trabalho 

pedagógico. Mas, além desses, há a postura interrogativa e investigativa, de maneira a 

contribuir para a construção de conhecimentos educacionais; da capacidade de identificar as 

características, as necessidades e as aspirações da sociedade; a compreensão da teoria e da 

prática educacional.  

A formação deve encorajar o futuro professor a refletir, questionando suas crenças e 

concepções, de forma que possa vir a alterá-las. Assim, possibilitará a esse professor romper 

com várias idéias construídas e ver a Matemática de uma maneira diferente, construindo 

novas concepções sobre fazer, aprender e ensinar Matemática. Serrazina afirma que 

quando os futuros professores chegam à sua formação inicial possuem um 

modelo implícito, um conhecimento dos conteúdos matemáticos que têm de 

ensinar, adquiridos durante a sua escolarização, bem como um 

conhecimento didático vivido durante a sua experiência como alunos 

(SERRAZINA, 2003, p.307). 

 

A formação de professores representa um dos elementos fundamentais por meio dos 

quais a didática intervém e contribui para melhoria da qualidade do ensino. Diante desse 

contexto, Garcia afirma que 

A Formação de Professores é a área de conhecimentos, investigação e de 

propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 

Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação 

ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em 

experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 

seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 

escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 

recebem (GARCIA, 1999, p. 26). 
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Há necessidade de se desenvolver experiências concretas que contemplem as novas 

concepções do professor como profissional que discute, avalia e investiga a sua própria 

prática. Um professor que reflete individualmente sobre si, sem levar em consideração os 

contextos em que sua prática está inserida, não conseguirá analisar a influência de fatores 

externos à aula. Porém, um professor que investiga a sua própria prática, refletindo com base 

nela pode reduzir seu problema no próprio contexto da sala de aula. 

 Numa perspectiva que ultrapasse a simples formação, Ponte (1998) destaca alguns 

pontos que poderiam caracterizar um processo de desenvolvimento profissional. Ele cita que 

tal processo ocorre por meio de múltiplas formas, que incluem cursos e outras atividades, 

como projetos, troca de experiências, leituras, reflexões; é dada atenção especial às 

potencialidades do professor; o professor é visto como um todo, em seus aspectos cognitivos, 

efetivos e relacionais; e considera a teoria e a prática como um todo, sem separação.  

 

 Entretanto, grande parte das críticas direcionadas aos cursos de formação inicial, 

sustentadas na questão da sua incapacidade de formar bons profissionais, concentra-se na 

questão da dicotomia entre teoria e prática. É importante que o professor se aproprie de 

conhecimentos teóricos e práticos que lhe ofereçam instrumentos para a resolução de 

problemas cotidianos. Diante disso, Perez afirma que   

 

a chave da competência profissional é a capacidade de equacionar e resolver 

problemas da prática profissional. A investigação, a curiosidade, o 

pensamento organizado aliado à vontade em resolver problemas são 

ingredientes para o progresso em qualquer domínio da atividade humana. 

Não basta conhecer proposições e teorias. É preciso estudo, trabalho e 

pesquisa para renovar e, sobretudo, reflexão para não ensinar apenas “o 

que” e “como” lhe foi ensinado (PEREZ, 2004, p. 251). 

 

O pensamento é de que a formação inicial recebida pelos professores leva-os a uma 

prática ineficiente, uma vez que não estão habilitados a articular conhecimentos teóricos e 

práticos e, portanto, não possuem habilidades básicas para o exercício do trabalho docente. 

Paiva (2002) faz um diagnóstico dos problemas relativos à formação inicial dos professores 

que ensinam matemática, pautado nos seguintes itens: 
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a)   Os cursos, de uma forma geral, privilegiam somente as disciplinas 

específicas (durante três anos); 

b)    As disciplinas pedagógicas são dadas ao final do curso, num ano, 

sem qualquer ligação com o ensino da matemática; 

c)    A realidade escolar não é observada pelos futuros professores nem, 

muito menos, analisada e discutida, não havendo espaço para reflexão sobre 

problemas educacionais brasileiros; 

d)   O estágio é desvinculado de uma reflexão sobre problemas 

educacionais brasileiros; 

e)   As crenças e concepções desses alunos, futuros professores, não são 

consideradas nem discutidas, não propiciando uma formação reflexiva; 

f)   O ensino não parte do conhecimento prévio desses alunos, que já 

cursaram todo o ensino fundamental e médio; além disso, não leva em 

consideração que a maioria deles já possui experiências profissionais como 

professores (PAIVA, 2002, p. 42). 

 

Pode-se observar que os problemas citados, contemplam de certa forma, uma espécie 

de consenso geral de crítica, evidenciando o fato de que a formação de profissionais da 

educação no Brasil – tanto licenciados quanto pedagogos – atravessam um momento crítico 

de redefinições políticas e redirecionamento de seus enfoques formativos. Esse momento é 

determinado pela necessidade de preparar profissionais capacitados a responderem aos 

desafios da docência na atualidade, compostos pelas mais variadas exigências ditadas pela 

sociedade contemporânea. 

 Essa compreensão tem contribuído para se entender a formação inicial como uma das 

etapas importantes da formação do futuro professor, enfatizando a importância dessa, porque 

se percebe como um eterno aprendiz, à medida que se compreende que a organização do 

ensino exige constante aprendizagem. Ao refletir sobre a questão da formação de professores, 

é imprescindível que as propostas que surgem para as licenciaturas se preocupem em oferecer 

algo mais do que uma habilitação legal para o exercício da profissão do professor. 

 Por isso mesmo, não se deve esquecer que o professor, ao exercer sua profissão, 

concluída sua formação inicial ou não, será inserido num contexto pouco previsível: a escola. 

Para isso, ele deve estar socialmente engajado ao abraçar a causa da educação, pois o seu 

comprometimento com essa causa pode garantir o sucesso do seu trabalho. 

 Ser professor é um desafio; formar um professor, também é. O mundo impõe à escola 

um movimento que deve ser acompanhado pelo professor. Tanto nas relações pessoais com 

os alunos quanto na evolução do conhecimento existe a necessidade de se pensar em formar 
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um profissional que esteja preparado para lidar com os desafios cotidianos e, assim, 

acompanhar o processo de mudanças. Segundo Roesler e Lopes: 

o professor não nasce professor. Ele se constitui historicamente; aprende 

sem se desvincular do mundo que o rodeia; aprende com o outro e aprende 

também refletindo. O saber e o fazer constituem-se em elos inseparáveis. 

Forma-se professor é mais do que somente freqüentar um curso superior 

(ROESLER; LOPES, 2009, p. 55). 

 

 O futuro professor, ao se apropriar de novos conhecimentos, (re) configura as ações 

docentes que, ao serem colocadas novamente em prática, já estão transformadas, pois já 

assumiram outra qualidade, caracterizando uma nova prática educativa, principalmente 

quando se trata da formação inicial. Essa transformação acontecerá na ação pedagógica, por 

meio dos conhecimentos já instituídos.  

 O professor mobiliza conhecimentos já adquiridos e apropria-se de outros, que podem 

se constituir em conhecimentos que lhe ofereçam subsídios para desenvolver os conteúdos, 

certificar-se de que os alunos aprendam, além de organizar a turma e estabelecer regras de 

interação. Assim, suas ações adquirem novas qualidades, determinando um movimento em 

sua formação que lhe confere cada vez mais capacidade para lidar com a atividade 

pedagógica no cotidiano. Na ação pedagógica, os conhecimentos adquiridos contribuem para 

a compreensão de que, para organizar o ensino, é preciso saber quais são os elementos que 

constituem o ensinar, ou seja, quais são os fatores presentes na atividade docente. Nessa 

perspectiva: 

O professor vai compreendendo cada vez mais que, no ato de ensinar está a 

organização de conhecimentos que deverão propiciar a apreensão de saberes 

que tornarão os sujeitos mais aptos para viverem socialmente, o que 

significa que deverão participar conscientemente de uma sociedade cada vez 

mais justa e humana (PIMENTA, GARRIDO e MOURA, 2001, p. 47). 

 

O futuro professor precisa ter pelo menos o conhecimento do conteúdo, conhecimento 

didático do conteúdo e conhecimento curricular, fazendo alguma relação entre as referências 

teóricas. Percebe-se que os autores concordam que o conhecimento do professor vai além do 

conhecimento transmitido em cursos de formação inicial e que essa formação deve ter 

características especiais, devido à diversidade do conhecimento do professor. Com relação 
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aos professores polivalentes, os conhecimentos para ensinar têm uma complexidade maior, 

pois eles devem conhecer para ensinar várias disciplinas, o que torna sua formação inicial 

muito mais complexa. 

 

2.3 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Formação de Professores 

 

A formação de professores dos anos iniciais foi um aspecto importante apontado com 

o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, segundo o Parecer do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), nº. 01, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

(DCNFP). A formação de professores para os anos iniciais em nível superior pode ocorrer em 

cursos de Pedagogia ou nos Cursos Normais Superiores. 

Em relação à organização curricular, no art. 2º, o referido parecer dispõe que cada 

instituição de ensino superior deverá obedecer ao disposto nos artigos 12 e 13 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n º 9.394/96 e destaca em seu item I que a formação 

docente deve visar à aprendizagem do aluno. 

Em seu art. 6º, parágrafo 3º, itens III, IV, V, e VI, a legislação apresenta indicativos 

da construção do projeto pedagógico dos cursos de formação inicial. Em relação às 

competências, estabelece que a definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de 

competências deverá propiciar a inserção no debate envolvendo o conhecimento sobre 

dimensão cultural, social, política e econômica da educação, conhecimento pedagógico e o 

conhecimento advindo da experiência. Ao tratar dos critérios de organização da matriz 

curricular em relação aos objetos de ensino, em seu parágrafo único estabelece que: 

Nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de 

conhecimento sobre os objetos de ensino e nas demais licenciaturas o tempo 

dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte da carga 

horária total. (CNE/CP Nº. 01, 2002) 
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No ano de 2005 foi elaborado a Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Pedagogia, segundo o Parecer do Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno 

(CNE/CP) nº. 5. A Proposta aborda duas modalidades específicas de docência: Educação 

Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Com projetos acadêmicos distintos, ambos 

priorizam a docência como base da organização curricular e da identidade profissional. 

O Parecer do CNE/CP nº. 05, de 13 de dezembro de 2005, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, em seu art. 

2º descreve a natureza da formação nos cursos de Pedagogia: 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos (CNE/CP Nº. 5, 2005). 

 

O referido Parecer em seu art. 7º destaca que a carga horária mínima do curso de 

Licenciatura em Pedagogia deverá ser de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico. Destaca 

ainda que deve haver articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos 

inerentes ao processo ensino-aprendizagem, a socialização e construção do conhecimento sob 

a perspectiva de diferentes visões do mundo. Os conhecimentos filosóficos, históricos, 

antropológicos, psicológicos, lingüísticos, sociológicos, políticos, econômicos e culturais 

também devem estar presentes no processo educativo. 

 

Sobre os egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia, o documento em seu art. 5º 

itens III, VI, VII, XIV, e XVI enfatiza que o docente deverá estar apto a fortalecer o 

desenvolvimento e as aprendizagens de quem estiver no Ensino Fundamental; a ensinar 

interdisciplinarmente Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e 

Educação Física; relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, 

demonstrando domínio das tecnologias de informação. Também deverá estar apto a realizar 

pesquisas que proporcionem conhecimento da realidade sociocultural dos alunos e a estudar e 

aplicar criticamente as diretrizes curriculares (CNE/CP Nº 5, 2005). 
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Respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, deverá 

haver um núcleo de estudos básicos que, além de trabalhar didaticamente conteúdos 

referentes às disciplinas curriculares, utilize diferentes linguagens sob a perspectiva da 

estrutura do curso. Nesse sentido, são necessárias propostas de formação inicial de 

professores que ofereçam o desenvolvimento de atividades que proporcionem a apropriação 

de conhecimentos ligados à prática docente, sem que o aluno tenha, necessariamente, de 

esperar a conclusão do curso para poder atuar como professor. O futuro professor deve ter a 

oportunidade de adquirir um referencial teórico dentro da universidade, podendo assumir-se 

como profissional e interagir com colegas e professores. 

Essas constatações levam à investigação de como os cursos de Pedagogia se 

organizam para formar professores que devem conhecer várias disciplinas, pois o professor 

generalista
6
 tem que conhecer conteúdos, currículos e constituir conhecimentos didáticos de 

várias áreas do conhecimento que serão seus objetos de ensino. Assim, no próximo capítulo, 

será apresentada uma contextualização histórica do Curso de Pedagogia, um histórico do 

curso na Universidade Federal de Sergipe e a análise dos dados coletados, referentes à 

preparação acadêmica do futuro professor para ensinar conteúdos matemáticos, dando ênfase 

também, as experiências de vida dos professores no que se refere ao ensino de matemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Professor Generalista: o professor responsável para desenvolver prática educativa na educação infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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2.4. Breve Histórico do Curso de Pedagogia 

 

A criação do Curso de Pedagogia no Brasil foi consequência da preocupação com a 

formação de docentes para o curso normal, estruturou-se legalmente junto às licenciaturas 

instituídas, mediante o Decreto-Lei nº. 1.190 de 04 de abril de 1939, quando da organização 

da então Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Objetivando na época  

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

esquema 3+1: 3 anos de bacharelado e 1 ano de licenciatura, em que as disciplinas de 

natureza pedagógica, com duração prevista de um ano, estavam sobrepostas às disciplinas de 

conteúdo, com duração de três anos.  

O bacharel em Pedagogia era conhecido como “técnico em educação”, era formado 

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

era-lhe conferido o diploma de licenciado por meio do grupo de disciplinas específicas do 

Curso Normal. Na origem do curso, já era evidente a rigorosa separação entre o bacharel e o 

licenciado, anunciando a dicotomia entre conteúdo e método.   

Estruturado como seriado, o curso teve o currículo 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. 

O bacharel em Pedagogia, para se tornar um licenciado, precisava cursar apenas 

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

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

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

Pedagogia, tal currículo era totalmente dissociados da pesquisa e da produção de 

conhecimentos. Revelando no Curso de Pedagogia um currículo de caráter generalista, 

gerando críticas às lacunas na formação, fortalecidas pelas dificuldades enfrentadas no 

mercado de trabalho geradas pela falta de afirmação desse profissional. 



52 

 

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

não era exclusivo dos pedagogos. A Lei Orgânica do Ensino Normal estabeleceu que, para se 

lecionar nesse curso, era suficiente o diploma de ensino superior. Também foi concedido a 

esse profissional o direito de lecionar Filosofia, História e Matemática. 

Como bacharel, a expectativa era de estar preparado para exercer importantes funções 

técnicas no Ministério de Educação que, por sua vez, era também um campo profissional 

muito vago. 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 houvesse exigência 

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

Nesse período, 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.  

Diante dessa perspectiva, a prioridade no curso era dada aos conhecimentos abstratos, 

cabendo ao professor transmiti-los. Os programas estruturavam-se segundo o que era 

estabelecido pelo professor, e a relação hierárquica entre professor e aluno gerava a 

passividade desse último, 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 por 

meio de provas que representavam, entre outros aspectos, o momento do aluno restituir o que 

foi memorizado. Como a mobilização política dos pioneiros não foi suficiente para sobrepor-

se à hegemonia organizativa da igreja, a visão tradicional da educação delineou o Curso na 

sua origem. Marcado pelo desprestígio, 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.  
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É interessante notar que os egressos da Licenciatura em Pedagogia eram futuros 

professores da Escola Normal que, por sua vez, formaria professores primários; o currículo, 

porém, dessa licenciatura não contemplava o conteúdo do curso primário. Certamente, os 

licenciados aprendiam esse conteúdo na prática, enquanto professores primários. Surge, 

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

obtido a formação específica para o que precisa ensinar? Como esse profissional da educação, 

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

vivenciado na sua formação?  

A Lei 5.540/1968 provocou mudanças nos cursos de formação de professores e, em 

conseqüência, na Faculdade de Educação, a qual tinha a função de formar técnicos 

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

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

a falência das Faculdades de Filosofia. Outras razões foram os avanços do estudo científico 

da educação e das técnicas pedagógicas, com base nos exemplos da Alemanha e dos EUA. O 

aumento numérico dos cursos de licenciatura foi outro fator contribuinte (BRZEZINSKI, 

1996). 

O desdobramento da Faculdade de Filosofia em institutos de conhecimentos básicos 

segregou a área da educação pelo seu caráter profissional. A área da educação configurava-

se, portanto, como um tipo de escola com perfil de faculdade. Segundo Brzezinski (1996), as 

funções da Faculdade de Educação foram definidas nos diplomas legais decorrentes da 

reforma universitária quais sendo: a formação de professores e especialistas em educação; o 

desenvolvimento de pesquisas para formulação de categorias próprias de uma educação 

genuinamente nacional; promoção de integração nas licenciaturas entre estudantes de 

diversas áreas do saber; disseminação da concepção de educação que deve nortear a 

universidade; e a promoção da atualização de professores e especialistas atuantes nas escolas 

e nos sistemas de ensino, por meio de cursos de extensão, graduação e pós-graduação.  

Segundo a mesma autora, por conta da concepção e das finalidades da Faculdade de 

Educação, sua estrutura básica deveria abranger pelo menos três áreas: de graduação, com 

cursos de formação de professores primários, de Escola Normal e de pedagogos; de pós-

graduação, desenvolvendo a pesquisa; e de capacitação supletiva, hoje chamada de educação 

continuada, uma formação permanente do professor (BRZEZINSKI, 1996). 
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No início 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 ensino-aprendizagem e a gerência de 

escolas estavam no centro das preocupações e das decisões do curso. Durante esse período, 

houve uma fragmentação do currículo, acompanhando as diferentes habilitações oferecidas. 

Foram feitas revisões curriculares e propostas novas legislações para orientação dos cursos. 

Silva afirma que: 

as principais propostas procuram saídas para o impasse da organização 

curricular, por meio de uma nova alternativa que, não se fixando na verdade 

do tipo “formação do generalista” do início da história do curso, procurou 

fugir da versão do tipo formação do especialista que caracterizou o passado 

mais recente do mesmo (SILVA, 2002, p. 145). 

 

Silva complementa ainda que “[...] a falta de conexão entre os fundamentos legais e os 

fundamentos teóricos dos cursos de Pedagogia responde, em grande parte, pelos impasses e 

conflitos que persistiram no decorrer de sua história” (Idem, ibidem, p. 147). O curso de 

Pedagogia deve formar o pedagogo, um profissional que atua em vários campos educativos 

para atender demandas socioeducativas do tipo formal e informal. Tais demandas são 

decorrentes de novas realidades: novas tecnologias, novos atores sociais, mudanças nos 

ritmos de vida, presença dos meios de comunicação e informação, mudanças profissionais e 

desenvolvimento sustentável. Sua atuação não é somente em gestão, supervisão e 

coordenação pedagógica de escolas, mas também em pesquisa, administração dos sistemas de 

ensino, planejamento educacional, definição de políticas educacionais, movimentos sociais, 

empresas, serviços de psicopedagogia, orientação educacional, programas sociais etc. Para 

Libâneo, 

Há uma idéia de senso comum, inclusive de muitos pedagogos, de que 

Pedagogia é o modo como se ensina, o modo de ensinar a matéria, o uso de 

técnicas de ensino. O pedagógico aí diz respeito ao metodológico, aos 

procedimentos. Trata-se de uma idéia simplista e reducionista. A meu ver, a 

Pedagogia ocupa-se, de fato, dos processos educativos, métodos, maneiras 

de ensinar, mas antes disso ela tem um significado bem mais amplo, bem 

mais globalizante (LIBÂNEO, 1998, p. 21- 22). 
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O autor conceitua ainda Pedagogia e Educação como sendo: a primeira, o campo do 

conhecimento que se ocupa do ato educativo; e a última, o conjunto das ações e influências 

que fazem intervenção no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos. Ainda assim, é 

necessária a caracterização do pedagogo para distingui-lo do profissional docente, já que todo 

o professor poderia se considerar pedagogo. Por conta disso, é importante formalizar uma 

distinção entre trabalho pedagógico, atuação profissional em diversas práticas educativas e 

trabalho docente - forma peculiar que o trabalho pedagógico assume na sala de aula. É 

importante entender que todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo trabalho 

pedagógico é trabalho docente. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como inspiração epistemológica o paradigma fenomenológico-

hermenêutico. A fenomenologia se caracteriza como um método e como um modo de ver o 

dado. A idéia básica e fundamental é a noção de intencionalidade da consciência que sempre 

está dirigida a um objeto.  Triviños (2006) explica que a fenomenologia é o estudo das 

essências e dos problemas. Trata-se de uma filosofia que desvela as essências na existência e 

não pensa que se possa compreender o homem e o mundo de outra forma senão a partir de 

sua “facticidade”. A noção de facticidade está relacionada ao processo de descrever fielmente 

e de modo penetrante o fenômeno e as coisas, consideradas como mero aparecimento à 

consciência. Como tal a fenomenologia pretende estabelecer uma nova metodologia para as 

ciências humanas que, partindo de evidências consentidas do homem, pudesse superar as 

aparentes verdades sensíveis e alcançar a essência dos fenômenos. A fenomenologia enfatiza 

os aspectos subjetivos comportamento humano e preconiza que é preciso penetrar no 

universo dos sujeitos para poder entender que tido de sentido eles dão aos acontecimentos e 

às interações sociais que ocorrem em sua vida diária. 

Nesse contexto, Schutz (1939) procurou compreender os processos e a interpretação 

do dia-a-dia que dão sentido às ações humanas, ou seja, a vida cotidiana, rotinas habituais, 

que vão estruturando a vida social dos indivíduos. O objeto da ciência social é ir buscar o 

significado que as pessoas dão ao seu mundo e às suas práticas, ou seja, a toda a soma total 

dos acontecimentos do mundo cultural e social criados pelo pensamento de senso comum dos 

homens, vivendo numerosas interações sociais. 

 Por outro lado, a Hermenêutica tem como finalidade interpretar os textos, tornando 

compreensível o objeto de estudo. É um ramo da filosofia que estuda a teoria da 

interpretação, para uma explicação coerente dos textos analisados. A hermenêutica, então, é 

uma análise da compreensão da natureza da linguagem e das condições basilares da relação 

entre diferentes sujeitos envolvidos na produção do sentido: produtor autor e receptor- 

inteérprete.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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  A hermenêutica é a ciência das regras pelas quais é discernido o significado dos 

signos tendo como objetivo “apreender os pensamentos escritos, ou simplesmente falados de 

outrem, do mesmo modo como apreendemos os nossos" (Wolf, 1831: p. 290 e p.293). Isto 

envolve não somente o conhecimento da linguagem do texto, mas também conhecimento 

histórico, da vida do autor e da história. Dilthey (1833-1911) sustentava que os estudos 

históricos dependem da nossa consciência da vida humana como um todo "histórico", 

coerente, imbricado num contexto histórico. Em qualquer texto, especialmente naqueles que 

apresentam certa dificuldade, precisamos investigar nossa “situação hermenêutica”, a 

situação que, modelada pelo passado, impõe sobre nós os pressupostos que trazemos para a 

compreensão do texto.  

  A etnografia foi escolhida como método principal da pesquisa, pois visa 

compreender, os processos do dia-a-dia em suas diversas modalidade, sendo guiado 

preponderantemente pelo senso questionador do etnógrafo. Deste modo, a utilização de 

técnicas e procedimentos etnográficos, não seguem padrões rígidos ou pré-determinados, mas 

sim, o senso que o etnógrafo desenvolve a partir do trabalho de campo no contexto social da 

pesquisa. Nesta perspectiva, o processo de pesquisa será determinado explícita ou 

implicitamente pelas questões propostas pelo pesquisador. A etnografia como abordagem de 

investigação científica traz algumas contribuições para o campo das pesquisas qualitativas 

que se interessam pelo estudo das desigualdades e exclusões sociais. Lê-se:  

a etnografia é uma perspectiva de pesquisa tradicionalmente usada pelos 

antropólogos para estudar a cultura de um grupo social. Enquanto que o 

foco de interesse dos etnógrafos é a descrição da cultura de um grupo social, 

a preocupação dos estudiosos da educação é com o processo educativo. 

Existe, pois, uma diferença de enfoque nessas duas áreas, o que faz com que 

certos requisitos da etnografia não sejam cumpridos pelos investigadores 

das questões educacionais (ANDRÉ, 2002, p. 27).  

 

A etnografia é um método de olhar de muito perto, que se baseia em experiência 

pessoal e em participação, que envolve três formas de recolher dados: entrevistas, observação 

e documentos, os quais, por sua vez, produzem três tipos de dados: citações, descrições e 

excertos de documentos, que resultam num único produto: a descrição narrativa. Uma 

característica importante da pesquisa etnográfica é a ênfase no processo, naquilo que está 

ocorrendo e não no produto.  Outra característica é a preocupação com o significado, com a 
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maneira que as pessoas se vêem, suas experiências e o mundo que as cerca, portanto, o 

pesquisador deve apreender e retratar essa visão dos participantes.  

 Por isso mesmo esta pesquisa é de natureza qualitativa.  Os resultados desta pesquisa 

são importantes tanto para os profissionais de educação nos anos iniciais do ensino 

fundamental, como para os que se interessam pelo ensino da matemática na educação básica. 

Mas, também para a sociedade em geral, a qual não se satisfaz com o fato de que o fracasso 

de seus filhos na matemática escolarizada seja um cumulativo na formação desses indivíduos. 

Nesse sentido, as respostas das questões de pesquisa quando são priorizadas pela abordagem 

qualitativa tem as seguintes características:  

 

Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal; a investigação 

qualitativa é descritiva; os investigadores qualitativos interessam-se mais 

pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; os 

investigadores qualitativos tendem a analisar os dados de forma indutiva; o 

significado é de importância vital na abordagem qualitativa (BOGDAN; 

BICKLEN, 1994, p.32). 

 

Segundo Fiorentini e Lorenzato essa pesquisa “[...] por possuir contornos específicos 

ou próprios, não permite ao pesquisador estabelecer generalizações sobre os outros possíveis 

casos pertencentes à população” (2006, p.98) de modo a registrar as narrativas sob a forma de 

relatos autobiográficos. Em relação à utilização da técnica de entrevista Rosa, e Arnoldi 

(2006) afirmam que é algo além de um simples diálogo, pois leva o entrevistado a discorrer 

acerca de temas específicos e que tem a vantagem de facilitar esclarecimentos sobre 

perguntas e respostas ou elementos não-previstos utilizamos também o relato autobiográfico 

como forma de resgatar a historia de vida dos professores no que se refere às experiências 

com a matemática, pois entendemos que a forma como encaramos certas situações está 

impregnada por nossas experiências passadas.  

Segundo Ecléa Bosi (1979), através da memória, não só o passado emerge também as 

percepções sobre o presente, desloca um conjunto de impressões construídas pela interação 

do presente com o passado que passam a ocupar todo o espaço da consciência. O que a autora 

quer enfatizar é que não existe presente sem passado, ou seja, nossas visões e 

comportamentos estão marcados pela memória, por eventos e situações vividas. De acordo 

ainda com essa autora, o passado atua no presente de diversas formas. Uma delas, chamada 
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de memória-hábito, está relacionada com o fato de construirmos e guardarmos esquemas de 

comportamento dos quais nos valemos muitas vezes na nossa ação cotidiana.  

A categorização dos dados coletados na pesquisa de campo segue a perspectiva de 

Fiorentini e Lorenzato (2006), na possibilidade classificar e organizar todo o processo sob a 

forma de categorias, isto é, em classes ou conjuntos que contenham elementos ou 

características comuns. Como parte dos procedimentos foram analisados a matriz curricular, 

em especial, os programas de curso das disciplinas que contemplam a especificidade dos 

conteúdos matemáticos no âmbito da formação pedagógica. Com a análise dos conteúdos 

matemáticos programados para um curso de Pedagogia se pode ter um panorama sobre como 

está sendo concebida e realizada a proposta da educação matemática de modo a formar 

professores para ensinar matemática nos anos iniciais do ensino fundamental.  

A escolha pelo curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe para o campo 

desta pesquisa justifica-se pelo fato de se considerar o tempo de fundação e o número 

significativo de professores formados anualmente. Participaram desta pesquisa vinte e três 

discentes do curso, todas do sexo feminino, com idades entre 21 e 35 anos, com experiência 

docente do estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental e 18 delas 

professoras da rede pública e particular de ensino, com uma experiência docente entre 02 a 06 

anos. Além dos concludentes, também participaram, vinte egressos do Curso, todos do sexo 

feminino, com idades entre 26 a 45 anos, professoras dos anos iniciais do ensino fundamental 

da rede pública e particular de ensino. 
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3.1 – Contexto da Pesquisa: O Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe 

 

O Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe foi criado em 1968, no 

mesmo ano da fundação da instituição, que surgiu da junção das Faculdades de Química, 

Economia, Filosofia, Serviço Social, Direito e Medicina. Em seu segundo ano de existência, 

passou pela sua primeira reformulação – sendo essa a segunda reformulação em âmbito 

nacional – por meio da qual foi excluída a distinção entre bacharelado e licenciatura e foram 

criadas as habilitações para formar orientadores educacionais, supervisores e administradores 

escolares.  

Nas primeiras décadas do curso, foram formados esses especialistas em educação, 

formação tecnicista que foi substituída apenas a partir de 1996, quando houve a segunda 

reforma em seu currículo. A partir de então, a formação do pedagogo ficou mais voltada à 

docência e à pesquisa, com a visão de um professor-pesquisador em uma perspectiva 

interdisciplinar, intercultural e inclusiva. A terceira reformulação foi efetivada em 2006. 

Segundo Jesus (2009), na trajetória de reformulação do curso de Pedagogia na 

Universidade Federal de Sergipe, foram assinaladas muitas razões para a efetivação das 

mudanças: 

a) Quanto ao currículo: ultrapassado, sem sequência lógica, sem aprofundamento, 

distante da realidade, dissociação entre teoria e prática; muita informação técnica 

sem a relação com a realidade; escolas e fragmentos teóricos não relacionados 

com a prática pedagógica. 

b) Quanto à habilitação de magistério de 1º. e 2º. Graus: fragmentos teóricos e 

práticos insuficientes para o exercício do magistério; insuficiente em termos e 

vivência e analise da realidade educacional; 

c) Quanto a pratica de ensino de 1º. Grau: deveria permear todo o curso através da 

articulação da pesquisa e do ensino visando ao conhecimento a realidade 

educacional a partir do estágio; conduzir os acadêmicos a refletirem sobre a 

problemática da educação brasileira e situá-los nessa realidade desenvolvendo 

trabalhos práticos e analisando o seu contexto. Considerando, fundamentalmente, 
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a docência como base da profissão sem perder, contudo, a perspectiva da pesquisa 

e a formação do alfabetizador. 

Foram quase treze anos de discussões sobre as mudanças necessárias no curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe, foram construídos muitos aprendizados tanto 

através das avaliações passadas pelo curso, que inclusive contribuíram para a reformulação 

realizada em 2006, quanto aos aprendizados construídos durante a implementação das últimas 

transformações curriculares, tais como a criação de grupos de pesquisa em educação. 

 

Bretas (2009) afirma que o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Sergipe estabelece uma perspectiva unitária e social de educação, 

uma apropriação de teoria e prática, o respeito e o reconhecimento dos vários saberes 

existentes em toda relação pedagógica. Portanto, não cabe ao curso apenas formar professores 

para ampliar o contingente de profissionais, mas é necessário aprofundar na formação deles 

uma consciência política que lhes permita pensar um projeto societário e educacional em 

bases democráticas. Portanto, o educador deve apropriar-se de instrumentos intelectuais para 

consolidar se pensamento critico diante da realidade social e educacional. 

Desde a sua implantação, o Curso de Pedagogia tem desenvolvido pesquisas 

educacionais, dentre as quais merecem destaque “A Estrutura e Funcionamento das Escolas 

Normais do Estado de Sergipe”, de José Jackson Carneiro de Carvalho e José Paulino da 

Silva (1972) e “Estudos follow-up dos egressos do curso de Pedagogia como fonte aplicada 

para avaliação do currículo”, de Miguel André Berger e Maria Lúcia Souza Ramos Berger 

(1978).  

De acordo com Soares e Martins (2009), outros projetos que contribuíram para a 

intervenção na educação sergipana foram os projetos: Curso de Aperfeiçoamento em 

Ciências da Educação (1976); Curso de Aperfeiçoamento em Ciências Sociais Aplicadas à 

Educação (1976); Curso de Aperfeiçoamento em Educação Pré-Escolar (1978); 

Implementação do Serviço de Coordenação Pedagógica do Colégio de Aplicação (1979). 

Ainda no 2º ano de existência do curso de Pedagogia local, em 1969, foi realizado o 

Primeiro Seminário da Faculdade de Educação, no qual se pode analisar a situação 

educacional do nosso Estado à época e se avaliou o relacionamento da Educação com a vida 
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prática e com desenvolvimento socioeconômico de Sergipe. Foram debatidos os fatos que 

agravavam os resultados negativos do ensino público estadual, marcado por altos índices de 

repetência e de evasão. 

 

Os educadores em Sergipe – professores e alunos de Pedagogia – estiveram 

envolvidos com a luta em defesa da escola pública e da reforma universitária, especialmente 

nos anos 80.  Nessa mesma década, aqui foram realizados Encontros Estaduais e um 

Encontro Nacional, nos quais foram discutidos, dentre outros temas, a reformulação do curso.  

 

De acordo com Jesus (2009), um documento elaborado em 1983, definiu o pedagogo 

como um licenciado em Pedagogia para atuar no Ensino Normal como professor; na pré-

escola e nas primeiras séries do ensino fundamental; como professor para atuar na educação 

especial e também atuar na educação não-formal, ou seja, nas empresas, nos sindicatos, nos 

meios de comunicação de massas, nos projetos de extensão rural, educação popular dentre 

outros. 

 

A Lei nº 9.394, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

promulgada em 1996, estabeleceu que a qualificação do profissional da educação infantil 

deveria ser em nível superior, o que foi colocado como condição necessária para melhoria da 

qualidade do atendimento às crianças. Na terceira reforma baseada na LDB, os objetivos do 

curso de Pedagogia foram assim definidos: 

O curso de Graduação em Pedagogia conferirá o grau de Licenciado. 

Destina-se à formação de professores para o ensino das disciplinas 

pedagógicas nos cursos de nível médio e para o exercício da docência na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e de 

atividades de gestão, coordenação e assessoramento pedagógico em órgãos 

do sistema educacional e em espaços não escolares. Será ministrado em 

duração plena e terá como objetivo promover o domínio dos conteúdos 

científicos e técnico-pedagógicos. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

DE PEDAGOGIA DA UFS, 2007, P. 24) 

 

Complementando a reforma de 2006, a Resolução nº25/2008 do CONEPE, em seu 

Artigo 5º, define as áreas de atuação do licenciado em Pedagogia:  
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Art. 5º Define-se como áreas de atuação do licenciado em Pedagogia: 

I. Docência: entendida em seu sentido amplo, como trabalho e processo 

pedagógico construído no conjunto das relações sociais e produtivas, e, no 

sentido estrito como relações multideterminadas de procedimentos didático-

pedagógicos intencionais passíveis de abordagem interdisciplinar, podendo 

atuar: 

a) na Educação Infantil em instituições escolares e não escolares que 

abrigam crianças de 0 a 6 anos de idade; 

b) nos anos iniciais do Ensino Fundamental em instituições escolares e não 

escolares que abrigam crianças de 6 a 10 anos de idade, bem como na - de 

Educação de Jovens e Adultos correspondente aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; 

c) na de Educação Especial em instituições escolares e não escolares que 

abrigam crianças e adolescentes com deficiências; 

d) em projetos de ação educativa em instituições não escolares, e,  

e) docência nas disciplinas pedagógicas do Curso Normal em Nível Médio. 

II. Gestão Educacional: entendida como organização do trabalho 

pedagógico em termos de planejamento, coordenação, acompanhamento e 

avaliação nos sistemas de ensino e nos processos educativos formais e não 

formais, podendo atuar: 

a) na administração da unidade escolar da educação básica, tendo em vista a 

gestão democrática, e, 

b) na administração e supervisão de um sistema de ensino que agrupa um 

conjunto de unidades escolares da educação básica, atuando na instância das 

diretorias de ensino ou em secretarias municipais de educação, tendo em 

vista a gestão democrática. (Res. 25/2008/CONEPE) 

 

 

De acordo com Bretas (2009), as relações entre os fins e os meios educacionais foram 

aprofundadas com essa reforma, pois isso é um atributo do curso de Pedagogia, que tem 

como ponto central os processos e as formas de ensino. 
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3.2 – Análise e Interpretação dos Resultados 

  

Esta etapa da pesquisa se refere ao processo de tratamento de informações coletadas 

no decorrer deste estudo. Para desenvolver a análise e interpretação dos resultados da 

pesquisa organizei a escrita em momentos distintos: a) leitura sistemática de literatura 

relacionada ao objeto de pesquisa; b) coleta e levantamento de dados no campo de estudo; c) 

analise documental do curso; d) categorização dos dados coletados nos questionários e) 

estudo da história de vida dos egressos, construído a partir de um relato autobiográfico 

focando especificamente como foi à experiência dos professores com a educação matemática 

(desde a educação básica até a universidade e na sua prática enquanto docente dos anos 

iniciais do ensino fundamental). 

Na delimitação do problema de pesquisa, apresentamos duas questões que 

pretendíamos responder ao final desse trabalho: a) Que relações os professores em formação 

inicial no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe estabelecem entre a 

didática e a aquisição do conhecimento matemático vividos em diferentes momentos da sua 

escolarização nos anos iniciais do ensino fundamental? b) Como se deu a aquisição do 

conhecimento matemático nos primeiros momentos de escolarização desses professores no 

que se refere à construção do conceito de número e quais apropriações tais professores 

efetuaram durante a formação acadêmica em pedagogia quanto à aquisição e o 

desenvolvimento do conhecimento matemático? 

Para responder às questões acima analisei a matriz curricular do curso e constatei a 

existência de duas disciplinas que tratam da matemática (ensino, alfabetização e educação 

matemática), quais sejam: a) Alfabetização Matemática; b) Ensino de Matemática nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. A primeira disciplina é composta por quatro créditos 

correspondentes a sessenta horas aula, sem pré-requisito. Trata-se da discussão de linhas de 

pesquisa da educação matemática, dos fundamentos conceituais da natureza do número e da 

leitura e escrita da linguagem matemática em diferentes sistemas de numeração. A segunda 

disciplina destina-se à discussão sobre operações fundamentais sobre operações fundamentais 

nos conjuntos dos números naturais e racionais, tanto quanto à discussão sobre sistema de 

medidas, geometria, livros didáticos e paradidáticos para o ensino da matemática nos anos 
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iniciais do ensino fundamental como também a analise e a discussão sobre politicas públicas 

de avaliação do ensino da matemática.  

Assim sendo, durante a análise foram aplicados instrumentos de coleta de 

informações: tanto questionário, quanto a entrevista semidirigida. Logo após, foi feita a 

categorização dos dados coletados sobre as questões de pesquisa junto aos sujeitos 

participantes da pesquisa, professoras em formação inicial, concludentes e Egressos do curso 

de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe. As principais categorias utilizadas nesse 

trabalho foram as seguintes:  

I. Relações estabelecidas pelos professores entre a didática e a aquisição do 

conhecimento matemático vividos em diferentes momentos da sua 

escolarização nos anos iniciais do ensino fundamental;  

II. A aquisição do conhecimento matemático nos primeiros momentos de 

escolarização quanto à construção do conceito de número;  

III. Apropriações de tais professores quanto à aquisição e o desenvolvimento do 

conhecimento matemático durante a formação acadêmica em pedagogia 

 

Categoria I - As Relações estabelecidas pelos professores entre a didática e a 

aquisição do conhecimento matemático vividos em diferentes momentos da sua escolarização 

nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Tratando-se de um fenômeno cognitivo, o ato de aprender e ensinar matemática deixa 

a disciplina em si para o segundo plano, dando espaço às representações sociais presentes no 

ato educativo. Esses fenômenos se manifestam em alguns momentos e perpassam as escolhas 

que o professor faz para organizar sua aula.   

No que se refere à forma didática de como os conteúdos são trabalhados na escola os 

concludentes consideram que o professor desempenha um papel relevante quando, 
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a forma didática como os conteúdos são passados nos anos iniciais, 

influencia toda a vida acadêmica do aluno, pois, é nesse período em que o 

aluno precisa ter todo o suporte para aprender matemática porque onde se 

inicia toda sua aprendizagem desde ordem numérica até cálculos de adição, 

subtração, multiplicação e divisão, para que a partir daí elabore e analise 

cálculos mais complexos” (CONCLUDENTE, 017).
7
 

 
 

 

 Por conta disso, é importante que o professor desenvolva um trabalho pautado na 

construção do conhecimento, desde o inicio do processo de escolarização. Tardif destaca o 

caráter dinâmico do conhecimento do professor, ele afirma: 

 

 

Os saberes dos professores, quando vistos como “saberes na ação”, parecem 

ser caracterizados pelo uso de raciocínios, de conhecimentos decorrentes 

dos tipos de ação nos quais o ator está concretamente envolvido juntamente 

com os alunos (TARDIF, 2010, p.66).  

 

 

 Sendo o professor dos anos iniciais, responsável pela ‘iniciação das crianças’ nessa 

área de conhecimento, desde a abordagem de conhecimento até os procedimentos importantes 

para a construção de seu pensamento matemático. A concludente abaixo enfatiza o exposto, 

na afirmação que segue: 

 

que os professores devem trabalhar a desmistificação da matemática em 

nossas vidas, nos ensinando a ter prazer pela matemática, tirando a ‘máscara 

de bicho de 7 cabeças’, considero fundamental trabalhar a matemática de 

forma contextualizada, relacionando sempre com o cotidiano, usando 

material concreto e jogos (CONCLUDENTES, 011). 

 
  

Entre os egressos pesquisados, a maioria tem histórias conflitantes com a matemática, 

na nossa pesquisa apenas nos relatos abaixo, temos histórias de “sucesso”, mas, ainda assim, 

seguidas de alegações negativas no que se refere à didática e a metodologia dos professores, 

como segue:  

 

“A minha história com a Matemática sempre foi retratada como de 

“sucesso”, pois conseguia ótimas notas, resultados esperados pelos 

professores. Essas notas eram conseguidas após diversos exercícios de 

fixação, o procedimento didático mais adotado pelos professores nas salas 

de aula que freqüentei como aluna. Porém, os conteúdos eram transmitidos 

de maneira fragmentada, exigindo a memorização e a ação repetitiva. Não 

havia nenhuma relação com o cotidiano do aluno. O professor era o único 

                                                           

7
 Para salvaguarda as identidades dos respondentes aos questionários dessa pesquisa irão utilizar os termos 

concludentes e suas respectivas numerações para situar o leitor que trata dos alunos do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Sergipe.  
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detentor do saber, acreditava firmemente no poder do livro didático, do 

quadro e do giz como recursos pedagógicos. Avaliação servia para 

classificar e rotular o aluno, como bom ou mau” (EGRESSO, 1). 

 

E ainda, 

 

 

Não tenho problemas com números, sou relativamente boa em matemática, 

porém, aprendi sozinha, a didática dos professores não me ajudaram a 

aprender, muito individualistas, achando que sabem tudo, não permitiam a 

interferência dos alunos, impedindo-os de crescer intelectualmente 

(EGRESSO, 2). 

 

 

Nos fragmentos acima se constata que os concludentes e egressos entendem a 

importância da matemática enquanto disciplina e a importância do papel do professor na 

aquisição desse conhecimento especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, que o 

sucesso ou insucesso dessa relação didática, será refletida por toda a vida escolar desse aluno, 

segundo Pimentel “[...] todo professor apresenta o domínio de habilidades didáticas, em 

maior ou menor número, correspondentes às suas posições filosóficas e epistemologias, 

diferentes em qualidade, mas, sempre presentes” (1993, p. 85). 

 

Ainda sobre o saber docente, Fiorentini, afirma que o “[...] saber docente é um saber 

reflexivo, plural e complexo, contextual, afetivo e cultural, que forma uma teia de saberes, 

mais ou menos coerentes, imbricados de saberes científicos e saberes práticos” (2002, p. 

138). 

O contexto escolar é parte integrante dos conhecimentos dos professores, pois, inclui 

os estilos de aprendizagem dos alunos, os interesses, as necessidades e as dificuldades que os 

alunos possuem, inseridos num repertório de saberes, técnicas de ensino, competências e 

habilidades desenvolvidas pelo docente em sala de aula. 

 

Categoria II - A aquisição do conhecimento matemático nos primeiros momentos de 

escolarização quanto à construção do conceito de número. 

É importante enfatizar a importância de trabalhar o conceito de número, fazendo a 

relação com o cotidiano do aluno, a maioria dos concludentes e egressos do curso de 
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Pedagogia pesquisado, citaram a construção do conceito de número como conteúdo 

primordial para o desenvolvimento da autonomia intelectual do aluno, apontaram ainda, a 

importância do conteúdo para o sucesso do ensino de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental, como segue:  

as crianças necessitam ter contato com os números, aprender de forma 

contextualizada, para que possam entender sua utilização em nosso dia-a-

dia. Portanto, precisamos ensinar o conceito de número, não como 

aprendemos, mas, mostrando as crianças o quanto a matemática é 

importante em nossa vida e está ligada ao nosso cotidiano” 

(CONCLUDENTE, 007). 

 

  

Diante do exposto, Carraher afirma: 

 

O ensino de matemática se faz, tradicionalmente, sem referência ao que os 

alunos já sabem. Apesar de todos reconhecermos que os alunos podem 

aprender sem que o façam na sala de aula, tratamos nossos alunos como se 

nada soubessem sobre tópicos ainda não ensinados. (2010, p. 21) 

 

 Ainda sobre a aquisição do conhecimento matemático e a construção do conceito de número, 

a concludente abaixo afirma: 

 

quando os conteúdos são passados de forma didaticamente correta 

aprendemos, até mesmo a matemática que é uma disciplina onde os alunos 

costumam ter dificuldade. É fundamental saber o conteúdo para poder 

passar com firmeza e segurança, levando o aluno a acreditar que pode 

aprender, por exemplo, para ensinar os números é preciso entender que o 

aluno já tem alguns conceitos ao chegar à escola é preciso valorizar esse 

conhecimento e aprimorá-lo (CONCLUDENTE, 008). 

 

 

E Canavarro (1993), afirma que a maneira como o professor formador conduz os 

conteúdos matemáticos pode fazer muita diferença para os futuros professores dos anos 

iniciais de ensino fundamental. 

 

Na afirmação dos concludentes e egressos de forma geral, pude perceber a falta do 

encantamento com a Matemática, fruto de uma relação que não foi didaticamente trabalhada 

na formação dos professores, desde o inicio da sua vida escolar. 

 

 

Diante do exposto, os egressos enfatizam, 

 

 

Hoje sinto falta de não ter conhecido a história da matemática, talvez 

pudesse ter me encantado pela disciplina ao descobrir o surgimento dos 
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números e não simplesmente saber reconhecer uma sequência de números. 

Na minha prática profissional tento rever os possíveis erros da minha 

formação, desde a construção do conceito de número, que trabalho de forma 

contextualizada e passando sempre para os meus alunos a importância da 

matemática não somente para passar de ano, mas, para a vida pessoal de 

cada um, pois, a aquisição daqueles conhecimentos será refletida no seu 

futuro acadêmico (EGRESSO, 3). 

 

 

Ainda sobre a aquisição do conhecimento, Carraher afirma: 

 

 

Quando uma solução matemática é negociada na rua, numa venda na feira, 

na aposta no jogo do bicho, ela reflete os rituais da cultura para a situação, 

não apenas as estruturas matemáticas subjacentes. Mas como é que os 

indivíduos aprendem esses rituais cheios de lógica e matemática, sem os 

benefícios da instrução sistemática ministrada por um professor 

especialmente preparado para tal fim? E que explicações teremos para o 

fracasso da criança em sala de aula se ela for bem sucedida nas tarefas 

cotidianas que envolvem estruturas lógico-matemáticas? (CARRAHER, 

2010, p. 20). 

 

 

Diante da afirmação de Carraher, vide o relato abaixo: 

 

 

Nunca fui boa em matemática, lembro de sofrer muito desde o inicio da 

minha vida escolar, meu pai tinha um pequeno armazém e eu atendia os 

clientes, ficava no caixa, mas, na escola não aprendia matemática, não 

conseguia relacionar a minha habilidade no caixa, com as minhas atividades 

na escola. Tudo era muito difícil na sala de aula, tanto dever para fazer e a 

professora que ensinava do jeito dela, como estava no livro, eu não 

conseguia aprender, conhecia os números, mas, o conteúdo era fora da 

minha realidade, eu não entendia nada, porém, hoje na minha prática 

docente, quando relaciono o conteúdo com a realidade do aluno, tenho 

conseguido um bom resultado no ensino de matemática, desde o 1º ano 

quando trabalho o conceito de número, percebo que a minha prática 

apresenta um resultado satisfatório e atribuo essa aquisição do 

conhecimento ao meu desempenho enquanto professora (EGRESSO, 4). 

 

 

Kamii (1993), afirma que os conceitos partem do mais concreto para o mais abstrato, 

nos primeiros anos de escolarização a criança ainda necessita de situações contextualizadas. 

Necessita de certo período de tempo para que o conceito seja formado. Assim, cada princípio 

mais geral que capta atinge um nível mais generalizado do conceito numérico. 
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Categoria III - Apropriações de tais professores quanto à aquisição e o 

desenvolvimento do conhecimento matemático durante a formação acadêmica em pedagogia. 

Os concludentes e egressos do curso de pedagogia relatam situações didáticas que 

contribuíram para sua formação e para sua prática enquanto docente. 

 

Quanto à metodologia aplicada: 

 

Aprendemos que a metodologia a ser aplicada para se ensinar matemática 

deve ser lúdica. Ou seja, deve-se partir de uma realidade concreta para que 

os alunos possam ter “gosto” em aprender os conteúdos. Os jogos, por 

exemplo, são mecanismos fundamentais para que os objetivos do processo 

de ensino aprendizagem sejam alcançados (CONCLUDENTES, 003). 

 

 

 De forma geral, concludentes e egressos afirmam que tiveram na sua formação boas 

referencias metodológicas, como enfatiza os relatos abaixo, 

 

Aprendi a importância de trabalhar com material concreto, termos 

contextualizados, conhecimento prévio do aluno, acredito muito no aprender 

brincando, o lúdico pode ser uma ferramenta, que quando bem trabalhada 

oferece bons resultados, a professora aqui no curso me ajudou muito 

(CONCLUDENTES, 011). 

 

 

 Vale lembrar que tais competências são adquiridas com o tempo e com a experiência 

de trabalho. Ainda assim, os concludentes afirmam: 

 

 

É preciso aplicar uma metodologia que envolva prática,ou seja, o contato 

das crianças com os objetos, com as formas, permitindo assim que elas 

aprendam a medida que tocam, que brincam e assim aprendem a teoria por 

meio da prática (CONCLUDENTES, 016). 

 

 

 A valorização da formação recebida no curso fica claro nas afirmações dos 

concludentes, como segue: 

 

A utilização de jogos, brincadeiras, levar para a sala de aula, atividades que 

despertem na criança a vontade de aprender a matemática. Acredito que o 

lúdico ajuda muito no processo de aprendizagem do aluno e o curso de 

pedagogia me ajudou muito nessa questão do ensino da matemática 

(CONCLUDENTES, 019). 
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Serrazina afirma que “[...] os cursos de formação de professores devem ser 

organizados de modo a permitir-lhes viver experiências de aprendizagem que se deseja que 

os seus alunos experimentem e que constituam um desafio intelectual para eles” (2003, p. 12). 

 

Dentre os relatos, a afirmação abaixo nos chamou atenção, nota-se a fragilidade do 

docente diante da falta de base na formação inicial, como segue: 

 

Trabalhei 05 anos em sala de aula, comecei ainda como estudante do curso 

de pedagogia e quando tinha que passar conteúdos matemáticos, era exigido 

de mim um esforço maior, uma concentração maior em preparar as aulas e 

estar aberta a construção o conhecimento matemático em sala de aula com 

os próprios alunos, que muitas vezes sabiam bem mais que eu, daí, eu 

aproveitava bastante, pedindo para me ensinarem como sabiam e 

averiguando com o passo a passo do livro didático, percebia se a resposta 

dada pelas crianças estava correta (EGRESSO, 6). 

 

 

 A escrita das memórias dos egressos-professores denota uma imagem de si mesmos, 

negativa enquanto estudantes, no que se refere aos conteúdos matemáticos. A maioria sentia-

se incapaz de aprender Matemática e afirma que optou pelo curso de Pedagogia, por que 

matemática “não era para elas”. Diante do exposto, vide relato abaixo: 

 

 

Utilizo para os meus alunos a metodologia que aprendi na universidade, 

pois, os meus professores da educação básica foram muito tradicionais, 

talvez por isso, criei uma barreira entre a matemática e eu, o que me fez 

inicialmente cursar pedagogia, como fuga da matemática, mas, hoje tenho 

uma relação prazerosa com a matemática, os fundamentos aprendidos no 

curso, com certeza me ajudaram (EGRESSO, 7). 

 

 

 E ainda, 

 

 

Escolhi o curso de Pedagogia, sem pensar duas vezes, não tenho habilidade 

com números, tinha dificuldade para passar em matemática, daí escolhi um 

curso “mais fácil”, para lecionar matemática, tive ajuda das disciplinas 

relacionadas à metodologia e o ensino de Matemática que possibilitou uma 

visão e reflexão sobre o processo de aprendizagem e sobre a relevância dos 

conteúdos matemáticos na vida dos educandos (EGRESSO, 8).  

 

 

Neste sentido, os professores em formação e egressos reafirmam a importância de 

trazer as experiências anteriores como fundamental para se compreender a matemática, isto é 

“[...] na base cognitiva em que se apóiam para conceber as noções matemáticas propostas 
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pelos professores. Sob esse ponto de vista, então, ‘fazer matemática’ é conjecturar, inventar e 

entender idéias sobre objetos matemáticos, testar, debater, revisar ou substituir essas idéias” 

(LIMA; PAULINO FILHO; NUÑEZ, 2004, p. 100). 

O egresso do curso, ainda complementa: 

Atualmente, vejo que o professor deve ter o papel de mediador do 

conhecimento, propondo situações desafiadoras e que facilitem a 

aprendizagem. Os procedimentos didáticos devem valorizar as práticas 

grupais, fazendo uso de simulações de situações reais para que o conteúdo 

seja significativo para o aluno. Os jogos pedagógicos também são 

importantes para o desenvolvimento de habilidades mentais do educando 

(EGRESSO, 9). 

 

 

 Neste sentido, fica evidente que os concludentes e egressos, percebem da necessidade 

de metodologias que tornem os conteúdos matemáticos sejam bastante contextualizados 

como advoga Fiorentini (2002) e ainda como reforça Lins sobre o caráter efetivo e de 

referenciais teóricos que dêem suporte  

A educação matemática deve ter impacto efetivo na vida dos alunos, 

defendo também que a adoção de pressupostos teóricos deve ter impacto na 

vida profissional da pessoa, e isto é válido tanto para o pesquisador quanto 

para o profissional em sala de aula (LINS, 1999, p. 93). 

 

 

 

 Assim, os futuros professores devem se apropriar de referenciais que subsidie a 

aprendizagem significativa de Ausubel (1989), pois, esse “[...] tipo de aprendizagem limita-se 

a explicar a organização do conhecimento na memória, relacionada aos esquemas 

conceituais, com base, tanto nas semelhanças familiares como na hierarquia dos conceitos” 

(RIBEIRO, NUÑEZ, 2004, p. 40).  

 

Os fragmentos acima revelam que o ensino da matemática carece de maior 

embasamento teórico por parte das instancias formadoras uma vez que “[...] muitos 

professores não tem base em matemática para ensinar, visto que na sua formação tanto na 

escola como na universidade não deram subsídios para uma formação completa, além dos 

próprios alunos que tem uma enorme dificuldade com a matéria (CONCLUDENTE, 019).  
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Essa dificuldade advém do ensino tradicional incorporado na escola e que não 

conseguem extrapolar os diferentes aspectos do ensino por meio da “problematização”; por 

meio da “descoberta” e do “ensino contextualizado” tomando como referência a realidade 

cotidiana dos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental.  

 

Pires (2002) considera que o crescimento de pesquisas sobre a aprendizagem e o 

ensino de Matemática permite atualizar as discussões sobre conhecimentos didáticos de 

conteúdos matemáticos. A autora salienta que o progresso na produção de conhecimentos 

sobre conteúdos matemáticos fundamenta uma didática própria para o seu ensino e defende 

que as investigações centradas no ensino e aprendizagem de Matemática, desenvolvidas no 

âmbito da Educação Matemática, precisam ser incorporadas à formação de professores 

polivalentes e especialistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

contextualização com base na experimentação, intuição e progressivamente se aproxima da 

dedução. A construção do conhecimento matemático relega, em parte, qualquer tentativa de 

se apropriar de modo mecânico de procedimentos e aspectos metodológicos que garantam 

aprendizagem significativa em virtude da formação tradicional ao qual são submetidos os 

futuros professores, especificamente para aqueles que irão atuar nos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

O pedagogo, enquanto professor que estará lecionando os conteúdos matemáticos e de 

alguma forma transmitindo e construindo com os futuros professores o conhecimento 

matemático. Sendo extremamente importante que esse professor esteja apto a ajudar seus 

alunos nas descobertas matemáticas, nas problematizações e nas contextualizações dos 

conteúdos de modo a buscar o sentido do ensinar e do aprender, sabendo que a questão vai 

muito além do ato de ensinar a matemática. Mas, pela mudança de atitude, ressaltando a 

importância de uma proposta pedagógica bem estruturada e desenvolvida, nos cursos de 

Pedagogia, para se ter uma formação pedagógica com bases construtivistas assumindo dois 

princípios básicos: “[...] o pensamento é ativo na construção do conhecimento, 

conseqüentemente a aprendizagem é produto da atividade mental do sujeito e não dos 

acúmulos de informações e procedimentos; os conceitos são mais uma construção que uma 

descoberta” (LIMA; PAULINO FILHO; NUÑEZ, 2004, p. 100).  

E que os futuros professores dos anos inicias do Ensino Fundamental possam além de 

dominar a metodologia do ensino da Educação Matemática possam dominar conceitos e 

procedimento básicos fundamentais na sua prática cotidiana tendo a possibilidade de refletir 

suas ações antes e durante a execução das atividades matemáticas com base na construção do 

conhecimento matemático escolar. 

Para Curi (2005), no caso especifico da formação inicial de professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental, que vão estabelecer os primeiros contatos dos alunos com 

conhecimentos provenientes de várias áreas (como Língua Portuguesa, História, Geografia, 

Ciências Naturais, Artes, Matemática) à complexidade da formação agregam-se novos 
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desafios, por exemplo, construir competências específicas para trabalhar com diferentes áreas 

de conhecimento.   

No que se refere ao conhecimento didático dos conteúdos matemáticos o professor 

deve aprofundar as reflexões sobre sua prática, analisando os objetivos de aprendizagem, as 

tarefas matemáticas que se propõe realizar, os papéis dele e do aluno durante a realização de 

uma atividade matemática. Nessa perspectiva, eles consideram que a didática deixa de ser um 

conhecimento normativo e passa a ser o quadro teórico para análise do processo de ensino, 

perspectiva essencial para os professores que querem refletir sobre sua prática. 

Concluo mais uma estação da minha trilha acadêmica, acreditando que esse trabalho 

dá uma pequena parcela de contribuição na busca de respostas as minhas inquietações, no que 

se refere ao desenvolvimento profissional de professores, por conta disso, ele deve continuar, 

pois, ainda tenho muito a fazer, buscarei ampliação da pesquisa e em seguida, apresentar 

como possível solução, uma proposta de formação continuada para professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental, visando assim, contribuir para valorização da profissão que 

abracei, revelando o pedagogo como elemento importante para ajudar a superar as 

dificuldades do processo de ensino. 
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APÊNDICE 1 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NUCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 
TÍTULO: A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES 

QUESTIONÁRIO  

APELIDO:___________________________________________________________________ 

PERIODO:___________________________________________________________________ 

Prezado (a) Futuro Professor (a), 

Sou aluna do mestrado em ensino de ciências e matemática da Universidade Federal de Sergipe e para 

viabilizar a minha pesquisa de Mestrado, peço a sua contribuição enquanto aluno (a) do Curso de Pedagogia, 

respondendo as questões abaixo, referentes ao ensino de matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental e a sua preparação acadêmica para lecionar os conteúdos matemáticos na sua pratica 

enquanto docente. 

Grata pela colaboração, 

Janilce S. Domingues Graça 
Mestranda/NPGECIMA 

 

 

Questões 

 

1) Como se dá a relação estabelecida entre a didática e a aquisição do conhecimento 
matemático vividos em diferentes momentos da sua escolarização nos anos iniciais do 
ensino fundamental?  
 

2) Que tipo de metodologia deve ser aplicada para se ensinar matemática nos anos iniciais? 
 

3) Como ocorreu a aquisição do conhecimento matemático nos primeiros momentos de sua 
escolarização e quais conteúdos podem facilitar esse processo? 
 

4) Quais apropriações vocês tem quanto à aquisição e o desenvolvimento do conhecimento 
matemático que foram adquiridas durante a formação acadêmica em pedagogia? 
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APÊNDICE 2 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NUCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

TÍTULO: A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES 

RELATO AUTOBIOGRÁFICO 

APELIDO:___________________________________________________________________ 

 

Prezado (a) Pedagogo (a), 

Para viabilizar a minha pesquisa de Mestrado, peço a sua contribuição relatando a sua experiência com a 

Educação Matemática, na Educação Básica, na Universidade (enquanto acadêmica) depois de ter cursado a 

disciplina Fundamentos do Ensino da Matemática e na sua prática profissional (enquanto docente) 

ensinando matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Fatos marcantes; 

Metodologia utilizada pelos professores e as utilizadas você enquanto professor; 

Relação ensino-aprendizagem (como foi a sua historia com a matemática e seus conteúdos?) 

Grata pela colaboração, 
Janilce Domingues Graça 

Mestranda/NPGECIMA 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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