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RESUMO 

 

 

 Este estudo teve como objetivo analisar as contribuições dos componentes ligados à 
Matemática e suas Metodologias, para a formação de professoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, formadas na UFS, entre 1993 e 2005, relacionando esta formação com o 

desenvolvimento profissional das mesmas.  Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, de 
abordagem qualitativa.  Para sua efetivação, utilizamos técnicas e fontes diversas, tais como: análise 

documental nos arquivos do colegiado do DED/UFS, entrevistas individuais com professoras 

formadoras de Matemática, do referido departamento, grupo focal com professoras graduadas em 
Pedagogia na UFS no período anteriormente mencionado.  Além disso, o aporte teórico tem como 

principais fontes as pesquisas de Nóvoa (1991, 1999, 2007 e 2009), Tardif (2000, 2010), Perrenoud 

(2000, 2002), Charlot (2000, 2005), Curi (2005, 2010), além outros educadores matemáticos 

brasileiros de igual valor. Também utilizamos documentos da legislação educacional, quais sejam: as 
DCN de Pedagogia, as DCN do Ensino Fundamental, LDB, Resoluções do CONEPE/UFS. As 

análises, por sua vez, revelam que esta é uma temática para a qual os educadores matemáticos 

brasileiros vêm voltando a atenção nas últimas décadas, preocupando-se especialmente com os 
conteúdos de matemática a serem trabalhados nesse nível de ensino, sendo que as pesquisas voltadas 

para a formação de professores e professoras ainda são escassas.  Outrossim, depreendemos que os 

estudos de matemática e da sua presença no currículo de formação em pedagogia do DED/UFS, vêm 

apresentando ganhos tanto quantitativos, quanto qualitativos. Nos grupos estudados, todas as profissionais 

se constituíram como professoras que ensinam Matemática, quase que integralmente realizado na prática, 

a partir da qual foi possível construir saberes  profissionais. No caso do grupo 1 (anterior a 1993), não 

teve como ancoradouro a formação inicial; no caso do grupo 2 (posterior a 1993), que já pôde se 
apoiar na teoria estudada, possibilitou análises e encaminhamentos da sua prática baseados em estudos 

anteriores. Essas professoras estiveram de fato estudando Matemática no curso de Pedagogia da UFS, 

em um momento de transição do perfil do Pedagogo. Este vem possibilitando mudanças mais 
profundas no currículo da instituição. Nessa direção, acreditamos que a Matemática, que deve estar 

presente nesse curso universitário, deve atentar para as características próprias do Ensino 

Fundamental. Isso porque é nesse nível de ensino em que essas profissionais atuarão.  É importante, 

então, trabalhar a Metodologia do Ensino da Matemática, proporcionando à futura professora 
experiências reais de associação da teoria à prática, de modo que o conhecimento e o prático sejam 

seus aliados na sala de aula.  Isso possibilitará ao professor a construção de saberes profissionais mais 

sólidos e embasados nos processos de formação anteriores, inclusive os saberes com os quais ele se 
relacionou ao longo de toda a vida. Este trabalho demonstra o impacto positivo que os estudos sobre 

Ensino de Matemática pode trazer sobre as práticas das salas de aula dos anos iniciais do EF. Estes 

apontam para a necessidade do desenvolvimento de estudos sobre os conteúdos da Matemática escolar 
e suas metodologias, necessários para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade nesse nível de 

ensino. Evidenciam ainda a necessidade da existência de um compromisso com o desenvolvimento de 

formação continuada de qualidade, uma vez que têm surgido novos resultados de pesquisa que 

necessitam alcançar as professoras em exercício da profissional nos dias atuais, atendendo ao caráter 
dinâmico da educação e do conhecimento, que é seu objeto.  
 

  
 

 
Palavras-chave: Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Formação Inicial – Pedagogia – Matemática – 

Profissionalização. 
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RESUMEN 

 

 

 El presente estúdio tuvo por objetivo analizar los aportes de los componentes relacionado con 
las matemáticas y sus metodologías,para la formación de las profesoras en los primeros años de la 

escuela primaria,  Son egresas de la Universidad Federal de Sergipe (UFS), entre 1993 y 2005, 

haciendo la relación de esta formación con el desarrollo profesional de las mismas. Para su eficacia, 

utilizamos técnicas y fuentes diversos, tal como: análisis de documento en los archivos del DED/UFS, 
entrevistas con las profesoras que hacen formación en Matemáticas, de ese departamento, grupos de 

enfoque con las profesoras que se graduaron en la Pedagogía en UFS, en el período anterior citado. 

Además, el enfoque teórico tiene como principales fuentes Nóvoa (1991, 1999, 2007 e 2009), Tardif 
(2000, 2010), Perrenoud (2000, 2002), Charlot (2000, 2005), Curi (2005, 2010), además de otros 

educadores brasileños de igual valor. También utilizamos documentos de la legislación educacional, 

que son: DCN de Pedagogía, DCN de la escuela Primaria, LDB, resoluciones del CONEPE/UFS. El 
análisis, a su vez, revelan que el tema en foco ha sido estudiado por educadores de Matemáticas 

brasileños volvendo  la atención en las últimas décadas, preocupandose, en especial con el contenido 

de las matemáticas que se trabajó en este nivel de ensenãnza,  es que la investigación se centró en la 

formación de profesores y profesoras que son todavía escasos. Por otra parte, infiere que el estudio de 
las matemáticas y su presencia en el currículo de la Pedagogía DED / UFS están presentando 

beneficios cuantitativos y cualitativos. En los grupos estudiados, todos los profesionales se han 

formado como profesoras que enseñan las Matemáticas, en la práctica casi por completo, a partir de la 
cual fue posible construir el conocimiento profesional. En el caso del grupo 1 (anterior a 1993), no 

tenía la formación inicial como un puerto seguro; en el caso del grupo 2 (posterior a 1993), que ahora 

se puede contar con el apoyo en la teoría estudiada, permitió el análisis y referencias de su práctica 

basadas en sus estudios anteriores. Estas profesoras estuvieron, de hecho, estudiando  Matemáticas en 
el curso de Pedagogía de UFS, en un tiempo de transición del perfil del Pedagogo. Esto ha sido 

permitido por los cambios más profundos en el currículo de la instituición. En este sentido, se 

concluye que las Matemáticas, reconoce su obligación en esta Universidad que debe prestar atención a 
las características propias de la escuela primaria. Esto es debido a este nivel de educación que estos 

profesionales van a actuar. Es importante, entonces, trabajar la metodología de la enseñanza de las 

Matemáticas, proporcionando a las futuras profesoras experiencias reales de la asociación  de la teoría 
a la práctica de manera que el conocimiento y práctica serán aliados en el aula. Esto permitirá la 

construcción del conocimiento profesional más sólido y basados en los procesos de formación 

anteriores, incluyendo el conocimiento con la que está vinculado a lo largo de la vida. Este estudio 

demuestra el impacto positivo que los estudios sobre la ensenãnza de Matemáticas puede llevar a cabo 
las prácticas de las aulas de los primeros años de la EF. Estos apuntan a la necesidad de desarrollar 

estudios sobre el contenido de un trabajo de calidad en este nivel de educación. Resaltan la necesidad 

de la existencia de un compromiso con el desarrollo de la formación continua de calidad, puesto que 
ha habido nuevos resultados de investigación que necesita para llegar a las profesoras en el ejercicio 

profesional de hoy en día, dada la naturaleza dinámica de la educación y el conocimiento, que es su 

objeto 
 

 

 

Palabras –clave: Primeros años de la escuela primaria – Formación Inicial – Pedagogía – Matemáticas 
– Profesionalización. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O estudo ora apresentado busca contribuir para uma reflexão sobre os saberes 

necessários ao/a Professor/a que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(EF). Está inserido na linha de pesquisa “Currículo, didáticas e métodos de ensino das 

Ciências Naturais e Matemática” do NPGECIMA (Núcleo de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática) da UFS (Universidade Federal de Sergipe). 

 Neste texto introdutório, discorremos sobre como se deram os primeiros contatos e a 

aproximação com o tema desta pesquisa, sobre as primeiras impressões que tínhamos do que 

era formar professoras/as para atuar na área de Matemática nos anos iniciais do EF. Traçamos 

então, uma linha do tempo da nossa trajetória pessoal como professora da educação básica, 

professora formadora do curso normal e como pesquisadora da UFS. Delineamos a estrutura 

do texto que ora apresentamos como resultado da pesquisa realizada. 

 

 

Primeiras reflexões 

 

 

A formação inicial e continuada de professores/as tem se contituído em uma 

preocupação crescente do meio educacional. Neste início de século, eles/as estão tendo seus 

processos de formação estudados, considerados como agentes sociais imprescindíveis ao 

processo ensino-aprendizagem; portanto, essenciais no espaço da sala de aula. Essa visão foi 

construída a partir de reflexões baseadas no ontem e no hoje com vistas ao futuro desses 

profissionais. Anunciando, assim, a superação da ideia de que o professor seria facilmente 

substituído por equipamentos e técnicas de ensino inovadoras. Essa ideia chegou a retirar do 

centro dessa discussão a figura desse/a profissional, passando o foco para a 

instrumentalização do/a professor/a para ser um/a mero/a operador/a de equipamentos e 

mídias educacionais. 

Nesse contexto, a formação de professores/as deverá continuar a merecer a atenção 

não só dos mais diversos profissionais, instituições de formação e segmentos da sociedade, 

como também dos acadêmicos da área de ensino, entre outros. Frente a isso, as agências de 

formação de professores necessitam repensar suas práticas atuais com vistas ao futuro, 

demonstrando atenção a essas mudanças.  Devido a isso e pela sua importância para a 
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sociedade, todos devem se preocupar com essa problemática, embora com graus de 

envolvimento, funções e responsabilização diferenciados,  por ser um assunto de interesse de 

todos. 

A formação de professores/as, motivada pelas determinações legais, tem saltado de 

modelo em modelo, sem uma avaliação consistente de seus resultados. Vive hoje, no Brasil, a 

iminência da falta de licenciados para assumir os postos de trabalho nas nossas redes de 

ensino, haja vista essa profissão não ter sido atrativa para os jovens brasileiros dos nossos dias 

como em outras épocas. Além disso, ocorreu, a abertura de novos postos de trabalho para as 

mulheres (em sua maioria, público alvo desses cursos). 

Na mesma linha, é desafiador para a formação inicial e continuada, fortalecer os/as 

profissionais de educação, entre esses/as professores/as.  Isso porque precisam lidar com 

novas concepções de ensino e de aprendizagem,  em uma sociedade em que conhecimentos  e 

práticas assumem conceitos, dinâmicas e relações diversas.  Como defende Lima (2004, p. 15): 

 

Em suma, a situação da instituição escolar se torna mais complexa, 

ampliando a complexidade para a esfera da profissão docente, que já não 

pode mais ser vista como reduzida ao domínio dos conteúdos das disciplinas 
e à técnica para transmiti-los.  É agora exigido do professor que lide com um 

conhecimento em construção – e não mais imutável – e que analise a 

educação como um compromisso político, carregado de valores éticos e 
morais, que considere o desenvolvimento da pessoa e a colaboração entre 

iguais e que seja capaz de conviver com a mudança e com a incerteza.  

 

 Essa nova realidade social exige da escola a atuação de um profissional com condições 

de conduzir a aprendizagem de seus alunos/as de forma não só a lidar com uma realidade em 

constante como a avaliar propostas impostas aos/às educadores/as pelos mais diversos 

sistemas de ensino. Dessa forma os/as educadores/as poderão encaminhar o seu trabalho, 

atendendo a sua concepção individual de ensino, também contribuindo para o diálogo com 

outros colegas, na construção de um projeto político pedagógico com uma concepção coletiva 

de instituição. 

 No presente, podemos afirmar que a promulgação da LDB nº 9.394/96 originou uma 

complicada situação quanto à formação de professores/as, em especial no tocante aos Cursos 

Normais (de Nível Médio) e ao Curso de Pedagogia (de Nível Superior). Esses são 

responsáveis pela formação dos professores que atuam na Educação Infantil (EI) e nos anos 

iniciais do EF. Decorre daí uma busca desenfreada pela formação mínima exigida para o 

exercício do magistério nesse nível de ensino, fomentado a criação de cursos aligeirados, 
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pouco preocupados com as problemáticas inerentes ao trabalho a ser desenvolvido por 

esses/as profissionais do ensino. 

No campo da Matemática, em que a aplicabilidade e utilização social são amplamente 

perseguidas, faz-se mais necessário ainda observar a formação dos/as professores/as para 

atuar em realidades distintas. Isso porque, no caso brasileiro, eles/as possuem jornadas de 

trabalho muito diferenciadas dos países desenvolvidos, a exemplo da França, onde trabalham 

apenas um turno, em um único local de trabalho. No Brasil, esse profissionais chegam a 

trabalhar em mais de duas escolas, em todos os turnos de trabalho possíveis.  Um/a 

pedagogo/a pode atuar em uma classe de EI para crianças de 3 anos, em uma escola pública, 

de um bairro periférico; em uma classe de 5º ano do EF, para crianças de 10 anos, em uma 

escola privada, em um bairro central; ou em duas situações distintas e extremas como essas, 

de forma simultânea. Para atuar em realidades tão distintas, esses/as profissionais, utilizam-se 

de conhecimentos construídos a partir de uma mesma relação com o saber matemático, 

construído ao longo de sua vida escolar, culminando com o seu curso de formação inicial.  

Nesse contexto, surge a necessidade de pesquisar sobre a formação das professoras
1
 

que ensinam Matemática, nos anos iniciais do EF
2
 (1º ao 5º ano); sobre o que ela possui de 

conteúdo específico de Matemática e Metodologia da Matemática; sobre o que favorece a 

formação adequada para uma atuação eficaz, no seu futuro trabalho docente; sobre como 

contribui para formar essa cadeia de relações entre o saber, o professor e o aluno. 

Segundo os estudos de Fiorentini & Lorenzato (2007), as pesquisas sobre o 

conhecimento e a formação/desenvolvimento profissional do/a professor/a dentro do 

movimento de Educação Matemática (EM) sempre estiveram presentes entre as temáticas 

estudadas. Ganharam, a partir dos anos de 1990, uma nova dimensão, de acordo com as 

tendências internacionais de pesquisa nessa área. Dentre essas tendências, consoante Ponte 

(2000, apud FIORENTINI & LORENZATO, 2007, p. 50) encontram-se: 

1) estudos sobre a estrutura dos programas de formação e os papéis 

desempenhados pelos diversos participantes; 2) estudos sobre novas 

experiências ou iniciativas de formação e seus respectivos objetivos; 3) 
estudos sobre o currículo da formação do professor de matemática visando 

definir “Standards de formação”; 4) e estudos sobre recursos e políticas de 

formação do professor. 

                                                             
1
 Neste trabalho fazemos a opção pela denominação PROFESSORAS devido ao fato de que as mulheres são, 

historicamente, a grande maioria entre os profissionais que atuam nas salas de aula nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
2 Denominamos de professoras que ensinam Matemática nos anos iniciais do EF a todas as professoras formadas 

em Pedagogia que lecionam Matemática, dentre outras disciplinas, em nível de 1º ao 5º ano nessa modalidade de 

ensino, seguindo as tendências atuais dos trabalhos apresentados nos principais encontros de Educação 

Matemática ocorridos no Brasil, a exemplo do ENEM – Encontro Nacional de Educação Matemática. 



22 
 

Ainda conforme Fiorentini & Lorenzato (2007, p. 50): “a ênfase atual sobre formação 

de professores tem incidido sobre os ‘processos de formação’, ou melhor, de ‘aprendizagem 

profissional’. Dentre os processos pesquisados, destacam-se: a reflexão sobre a prática 

pedagógica
3
, a pesquisa-ação; e os processos colaborativos”.  

 Na perspectiva apresentada, destacamos a importância em pesquisar a formação de 

professoras que ensinam Matemática, nos anos iniciais do EF, segundo a tendência 

nacional/internacional de pesquisa em Educação Matemática. Buscamos com isso dar ênfase 

aos processos e às contribuições que essa pesquisa trouxe, quanto à formação inicial, para o 

seu ofício de professora que ensina Matemática. 

Essa necessidade se confirma em um breve panorama de pesquisa que realizamos nas 

principais instituições de ensino brasileiras, em que há Mestrado e Doutorado na área de 

Educação Matemática, Mestrado e Doutorado em Educação, com área de concentração em 

Educação Matemática. Foram encontrados, entre os anos de 2004 a 2009 apenas 13 trabalhos 

sobre a temática, focada nos anos iniciais do EF. Distribuímos tais trabalhos em categorias, 

conforme a seguir: 

Categorias     Incidência   

 Formação inicial de professores   07   

 Concepções dos professores    06   

 Conhecimentos do professor    04  

 Metodologias de ensino    02   

 Estudo histórico     01   

 Profissão docente     01   

 Prática docente     01  

 

Os trabalhos analisados apresentam, em sua maioria, uma característica comum: a de 

circularem entre duas ou mais temáticas da categorização realizada. Isso ocorre também nesta 

dissertação, que circula entre as categorias formação inicial de professores, concepções dos 

professores e conhecimentos do professor, seguindo a tendência nacional atual.  

 A formação de professoras para ensinar Matemática nos anos iniciais do EF, no 

Brasil, é uma atividade que deve embasar-se na legislação vigente, tanto no que se refere aos 

princípios e diretrizes curriculares gerais, como às especificidades de cada nível e modalidade 

de ensino. Em nossos estudos, tomamos como ponto de partida para essas reflexões as 

orientações contidas na LDB 9394/96, na Resolução nº 2/1998, da Câmara de Educação 

Básica. Este institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o EF, na Resolução nº 1, 

2006 do Conselho Nacional de Educação (CNE). Este, por sua vez, institui as DCN para o 

                                                             
3 Grifo da autora. 
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Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura. Baseamo-nos ainda nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais( PCN) de Matemática para o EF. 

 

 

Trajetória pessoal 

 

 

 À luz da investigação acima mencionada, foi possível refletir sobre a trajetória que 

segui em minha vida profissional e acadêmica, sobre os seus aspectos que me aproximaram 

do objeto que ora pesquisamos, construindo a minha trajetória enquanto professora e 

pesquisadora.  O que apresentamos aqui vai desde as primeiras impressões sobre o ser 

professora até a minha inserção neste núcleo de pesquisa, o Núcleo de Pós-graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática (NPGECIMA) da UFS.    

A nossa motivação primeira para ser professora surge na infância, primeiro pelo fato 

de ser órfã de uma mãe professora, com quem quase não convivi (apenas 1 ano e 10 meses), 

mas a respeito de quem ouvia os amigos, familiares e, principalmente, seus ex-alunos falarem 

com muita doçura e saudade. Segundo, pela motivação que recebi da minha mãe adotiva que 

estava sempre atenta ao meu modo de expressar o meu posicionamento acerca das coisas e ao 

meu desejo de ensinar aos outros aquilo que eu sabia. Devido ao fato de ela ter cursado 

apenas o antigo primário (ainda em um grupo escolar), equivalente ao nosso atual 5º ano, ao 

me ver ingressar no 6º ano (EF – anos finais), ela se sentiu sem condições de acompanhar os 

meus estudos, o que ela fazia muito bem, durante os anos iniciais do EF, passou a me colocar 

na posição de professora dela.   

Nesse período, lembro-me bem de quando me dizia: “Leia alto e me explique o que 

você está estudando, porque isso eu não sei”.  Além da humildade de reconhecer que não 

sabia, fazendo-me sentir útil e importante, esse hábito desenvolvido por ela fez com que eu 

melhorasse bastante a forma de me expressar, gerando minhas primeiras percepções do que é 

ser professora de alguém.  

Quanto a nossa opinião acerca da vocação
4
 para o magistério, acredito que o/a 

profissional da educação deva adquirir uma profissionalização adequada às tarefas a ele/a 

atribuídas. Afinal, não podemos mais estar pautados/as no empirismo historicamente 

                                                             
4 A palavra vocação vem do verbo em latim “vocare” (chamar), porém aqui não a tomamos no sentido religioso, 

mas na visão do senso comum, como aptidão ou tendência para realizar algo ou fato de as pessoas nascerem para 

uma determinada profissão. 
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instalado, no ambiente escolar. Não posso negar, entretanto que, olhando as práticas de alguns 

colegas, percebo que “uma pitada” de vocação para ensinar não faz mal a ninguém. No meu 

caso, em especial, os meus familiares (no senso comum) diziam que tinha vocação, que ainda 

era hereditária, acreditando que herdei o meu gosto pelo ensino da minha mãe. Esta, como 

mencionei anteriormente, era reconhecida como boa profissional por todos que com ela 

conviveram. 

Então, em minha trajetória profissional, busquei sempre fugir da condição única de 

vocacionada, aliando as duas possibilidades: vocação e profissionalização. Explorei o gosto 

que tinha pelo ensino, mas nunca perdi de vista a necessidade constante de profissionalização. 

Para tanto, conclui a minha Formação Inicial em Pedagogia - licenciatura plena, com 

habilitação em Administração Escolar, pela Faculdade Pio Décimo em Aracaju/SE, em junho 

de 1997. Após esse período, ingressei imediatamente na Rede Estadual de Ensino, onde 

sempre estive atenta à formação continuada que estava ao meu alcance.  

Assim, iniciei um curso de Pós-graduação em Didática do Ensino Superior, na mesma 

instituição onde me licenciei. Anos depois, participei de um curso de formação oferecido pela 

Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED/SE) sobre Gestão do Ensino no 

Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares (PROGESTÃO). Este se 

transformou em uma nova Pós-graduação, sendo concluído como Especialização em 

Educação e Gestão. Também cursei uma segunda licenciatura em Letras-Português-Espanhol, 

pela Universidade Estadual do Tocantins(UNITINS), na modalidade Educação a distância 

(EAD).  

O início da nossa caminhada em sala de aula, por seu turno, deu-se por conta de uma 

exigência da Faculdade Pio Décimo para o recebimento da habilitação específica em 

Administração Escolar. Essa instituição exigia que os licenciandos/as comprovassem possuir 

experiência de sala de aula de pelo menos 1 (um) ano. Por conta dessa exigência, fui em busca 

das minhas primeiras experiências em regência de sala de aula. Fui professora da EI do 

Quasar - Instituto de Ensino e Pesquisa (uma das escolas pioneiras no ensino construtivista 

em Aracaju), estagiária dos anos iniciais do EF
5
 da SEED/SE, no Colégio Estadual Juscelino 

Kubitschek,  no conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro/SE.  Essas 

experiências foram primordiais para mim, tendo em vista serem muito diferenciadas e me 

proporcionarem uma gama de vivências entre a EI e EF, o tradicional e o construtivista, o 

                                                             
5 À época série iniciais do 1º grau. 
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público e o privado, as classes média-alta e baixa, que me alimentaram de forma a aprender a 

atuar com qualidade em todos os espaços/níveis.  

Mas minha inserção na educação só se deu de fato assim que concluí a licenciatura em 

Pedagogia, pois  dois meses depois ingressei, através de concurso público, na SEED/SE, no 

qual concorri para o cargo de professora de Disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio. 

Passeis a atuar como professora formadora do Curso Normal, no Colégio Estadual Francisco 

Figueiredo em Aquidabã/SE, onde permaneci por cerca de 9 anos, atuando, principalmente, 

como professora de Docência, Organização do Trabalho Escolar, Metodologias do Ensino  e 

Iniciação à Pesquisa. Essa prática se fortaleceu com um segundo concurso para a mesma rede 

de ensino, na qual concorri para o cargo de professora dos anos iniciais do EF, sendo 

aprovada. 

Durante a minha vida profissional, noventa e cinco por cento atuei na rede pública 

estadual de ensino.  As oportunidades de formação continuada que a instituição em que 

trabalho me proporcionou foram boas (ao contrário das experiências de muitos colegas da 

mesma rede). Participei de cursos de curta, média e longa duração, durante esses quatorze 

anos de SEED/SE. Esses cursos estavam ligados a áreas diversas, tais como: Informática na 

Educação, Gestão do Ensino, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

Metodologias de Ensino, Projetos Escolares, Organização do Trabalho Pedagógico, entre 

outros. 

No entanto, reconheço que muitas oportunidades descritas só chegaram até mim 

porque estava sempre à procura, nos departamentos dessa instituição, nos sites, nas diretorias 

por onde passei, isto não é comum para quem espera a formação continuada quieto na sua 

escola.  Mas essas formações eram quase sempre de caráter geral, não estavam direcionadas 

para as necessidades individuais de cada grupo de professores que delas participavam. Assim, 

não supriam completamente as minhas necessidades e me levaram a buscar outras formações 

continuadas não institucionalizadas (com iniciativa e custeio próprios), a exemplo das Pós-

graduações já citadas anteriormente. Por isso realizei, de forma individual, algumas 

participações em cursos e eventos para complementar a formação que recebi pela instituição, 

principalmente, quando percebia que, em um determinado ano, não havia participado de 

nenhuma formação, fazendo a opção por utilizar, por exemplo, os meses de férias para isso.   

 Um ponto muito pouco contemplado nesse processo de formação foi a pesquisa.  

Então, como a minha prática em pesquisa se iniciou e qual o papel que ela cumpriu em minha 

jornada profissional? Pesquisar para aprender, pesquisar para desenvolver a própria prática, 

ter o hábito de ler muito (na escola costumavam dizer: “dê este material a Débora que ela 
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gosta de ler, depois ela nos diz do que se trata”) sempre foi uma prática constante na nossa 

jornada. 

Mas essa busca não se deu por acaso. Primeiro porque me deparei com classes do 

Curso Normal e do Ensino Médio assim que ingressei na Rede Estadual (quase sem nenhuma 

experiência profissional), lecionando a várias turmas de séries diferentes. Eram tantas 

disciplinas pedagógicas para lecionar que a minha formação inicial nem sonhava em dar conta 

delas. Fiquei, então, pensando no que poderia fazer para desenvolver minha prática de forma 

organizada e com qualidade. Pesquisar foi a resposta. Mas esta pesquisa da prática e para a 

prática, na verdade, não tinha nada a ver com o rigor da pesquisa científica. Era uma 

necessidade de respostas para as indagações que emanavam da minha sala de aula e que 

necessitavam de retorno urgente. 

Passei, então, a me preocupar com o que estava sendo pesquisado de novo no meio 

acadêmico sobre assuntos que ensinava; atenta em livros atualizados sobre os temas, 

produções do Governo Federal (afinal, foi um período rico com a Nova LDB, os PCN, entre 

outros) e até mesmo materiais utilizados nas turmas ainda em formação nas universidades. 

Afinal, estava formando futuros professores; temia que a minha prática se tornasse obsoleta, 

desatualizada.  E, nessa ânsia por respostas, nunca me preocupei em produzir a partir dessas 

pesquisas, mas melhorar a qualidade da minha atuação enquanto professora. 

 Minha trajetória como pesquisadora acadêmica iniciou de fato há mais ou menos 6 

(seis) anos, quando surgiu o desejo de realizar um Mestrado em Educação. Os primeiros 

passos foram dados em uma aproximação com o grupo de estudos em História da Educação, 

ligado ao Núcleo de Pós-graduação em Educação (NPGED) da UFS. Depois disso, ingressei 

como aluna especial em duas disciplinas no Mestrado deste núcleo, primeiro em “Formação 

dos Campos Científicos”; depois, em “Pierre Bourdieu e a História da Educação”. Foi a partir 

dessas disciplinas  que tive os meus primeiros contatos com a pesquisa acadêmica e pude 

concretizar minhas primeiras produções ao final de cada disciplina e publicações posteriores.   

Havia, entretanto, uma inquietação acerca da pesquisa que desejava realizar, pois já 

nesta época desenvolvia diversos trabalhos através de consultorias para as Escolas Públicas 

Estaduais e Municipais através do Plano de desenvolvimento da escola - PDE, na área de 

Metodologia do Ensino de Matemática. Isso contribuiu para que eu percebesse a carência de 

profissionais formados em Pedagogia, especialistas em Educação Matemática voltadas para os 

estudos nos anos iniciais do EF. Desejava, portanto, pesquisar nessa área e não via 

possibilidades no Núcleo de Pós-graduação onde me encontrava, pois a grande área de 

concentração era a de História da Educação.  
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Guardamos essa vontade por um tempo, até que surgiu a oportunidade de ingressar no 

NPGECIMA, em que a temática era totalmente adequada à linha de pesquisa, oportunizando 

aos pedagogos discutirem as Ciências Naturais e a Matemática, trabalhada por eles nos anos 

iniciais do EF. Fazendo uma ponte importante com outros profissionais que atuam na 

Educação Básica.  

Ser uma pesquisadora em ensino é algo que tem contribuído fortemente como a minha 

formação, pois sei que, quando retornar para o espaço da sala de aula, já não serei mais nem 

professora, nem pesquisadora apenas, serei uma professora-pesquisadora. Isso porque agora 

farei pesquisa sobre e para a minha prática com outro olhar (diferente daquele olhar ingênuo 

que possuía antes do mestrado), e de forma mais estruturada. Poderei dar resultados para além 

da minha sala de aula, beneficiando também a prática de outros colegas de profissão, 

cumprindo um papel importante na Educação Básica. 

 Quanto à inserção neste novo núcleo de pesquisa, de início, impactei com os novos 

referenciais teóricos com os quais estava tendo contato. Fazendo um balanço desde a minha 

formação inicial até o momento, a maioria deles eram novos e representavam muito trabalho a 

desenvolver pela frente.  Logo, percebi a necessidade que todos nós tínhamos de conhecer 

mais sobre a área do outro (por se tratar de um Mestrado Interdisciplinar), já que deveríamos 

agregar conhecimentos diversos neste Mestrado, a dificuldade não era só minha. Aos poucos, 

comecei a compreender que era necessário conhecer, de modo geral, todas as áreas com as 

quais estava tendo contato; filtrar o específico que contribuiria para a minha pesquisa. Foi a 

partir de então que o crescimento começou a acontecer de fato.   

 Ser Pedagoga, especialista em Didática e Gestão Escolar e Mestranda em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, tem me trazido um alargamento privilegiado da visão sobre o 

campo da Educação. O Mestrado foi minha primeira experiência de iniciação científica 

efetiva (pois a faculdade onde me licenciei era voltada totalmente para o ensino).  Experiência 

esta que veio ocorrer após uma longa experiência profissional que está servindo como base 

para um crescimento sólido e que pode, sem dúvidas, contribuir para os resultados desta 

pesquisa. 

 Acredito que nesse processo várias discussões acerca da Didática e Metodologia da 

Matemática foram importantes para refletir sobre a minha trajetória. Inicialmente, as 

discussões sobre as competências para ensinar no século XXI, sobre o fato de os 

professores...  
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... viverem agora em condições de trabalho e em contextos profissionais 

totalmente novos, bem como a assumir desafios intelectuais e emocionais 

muito diversos daqueles que caracterizavam o contexto escolar no qual 
aprenderam seu ofício. (THURLER, 2002, p.89) 

 Entendendo ainda que esses professores, no decorrer do desenvolvimento de suas 

práticas, terão que desconstruir as concepções que possuem de escola, de alunos; construir 

caminhos novos para o desenvolvimento de seu trabalho, a partir das reformas apresentadas 

pelos sistemas de ensino, bem como das necessidades das escolas. Tomo, assim, como 

referência, o argumento de Machado (2002, p.145), quando esse afirma que, na ideia de 

competência, um elemento fundamental é a mobilização: “uma competência está sempre 

associada a uma mobilização de saberes. Não é um conhecimento ‘acumulado’, mas a 

virtualização de uma ação, a capacidade de recorrer ao que se sabe para realizar o que se 

deseja, o que se projeta”. Tal perspectiva me ajudou a visualizar as mobilizações já feitas e as 

que ainda estão por se realizar na minha trajetória pessoal.  Quanto às discussões sobre as 

competências para ensinar, à luz dos estudos de Perrenoud (2000), a princípio, fazem os 

professores se sentirem ameaçados de incompetência. Mas, no final, ajudam-nos a fazer um 

balanço de nossas competências profissionais, colocando-nos diante de uma posição 

realmente possível de profissionalização. Eis o seu argumento sobre isso: 

 

A profissionalização é uma transformação estrutural que ninguém pode 

dominar sozinho.  Por isso, ela não se decreta, mesmo que as leis, os 
estatutos, as políticas da educação possam facilitar ou frear o processo.  O 

que significa que a profissionalização de um ofício é uma aventura coletiva, 

mas que se desenrola também, largamente, através das opções pessoais dos 
professores, de seus projetos, de suas estratégias de formação.  Tal é a 

complexidade das mudanças sociais: elas não são a simples soma de 

iniciativas individuais, nem a simples conseqüência de uma política 

centralizada” (PERRENOUD, 2000, p. 178) 

 

 Essa direção nos deixa conscientes de que a profissionalização dos professores 

depende de um projeto coletivo, ao mesmo tempo em que depende de cada um de nós em 

nossas ações e responsabilidades: desde a nossa sala de aula até a busca da realização da 

nossa formação contínua. 

  Atento também para a forma como os saberes profissionais dos professores de 

profissão, categoria estudada por Tardif (2010), entram em contato com as teorias e estudos 

universitários, apresentando resistência pelo fato de serem saberes apropriados e incorporados 

através de suas práticas cotidianas e da dificuldade de dissociar esses saberes dos professores, 

chamados de saberes da prática. Isso foi o que mais me chamou a atenção, devido ao fato de 
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estar carregada desses saberes; de necessitar me distanciar para realizar uma pesquisa de 

qualidade, uma vez que sou formada em Pedagogia. Esses saberes também foram adquiridos 

na longa jornada como professora dos anos iniciais do EF; como formadora de professores; 

como orientadora de Estágio Supervisionado, na disciplina de Docência e Iniciação à 

Pesquisa, no Ensino Médio, na modalidade Normal; como formadora em Organização do 

Trabalho Escolar, no projeto Programa de formação de professores em exercício 

(PROFORMAÇÃO) da Secretaria de Educação a Distância, do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). 

 O PROFORMAÇÃO foi a única experiência em educação semi-presencial da qual 

participei. Durante essa formação, pude entrar em contato com a realidade de professoras que 

estavam numa formação em serviço, caracterizado-se uma forma diferenciada de construção 

do conhecimento com a qual estava acostumada a trabalhar, no Curso Normal. Neste curso a 

maioria estava em formação inicial e não possuía experiência profissional. 

A partir desse olhar, atentamos para o fato de que o pesquisador/a, na realização de 

uma Pesquisa Qualitativa em Educação, não confronta o seu objeto de estudo distante de 

todas as suas concepções e conhecimentos prévios. Nesse sentido, os estudos realizados nas 

disciplinas do Mestrado, as reflexões sobre a minha formação inicial e prática docente, são 

elementos constituintes da construção do objeto de pesquisa, foco deste trabalho. 

Nessa perspectiva, nasce o problema desta pesquisa, qual seja: em que medida o 

ensino dos componentes ligados à Matemática e a suas metodologias contribuíram para a 

formação e/ou processo de profissionalização de professoras dos anos iniciais do EF, 

formadas na UFS entre 1993 e 2005? 

A partir do problema, definimos como objetivo geral do estudo: analisar a 

contribuição dos componentes ligados à Matemática e suas metodologias, para a formação de 

professoras dos anos iniciais do EF, formadas na UFS, entre 1993 e 2005, relacionando essa 

formação com o seu desenvolvimento profissional
6
. 

 Como objetivos específicos foram definidos: 

  a) levantar as disciplinas dos currículos de formação do Curso de Pedagogia da UFS, 

relacionadas à Matemática e suas metodologias no período estudado; 

  b) identificar as concepções dos sujeitos da pesquisa sobre os saberes e metodologias 

de ensino da Matemática para os anos iniciais do EF; 

                                                             
6 Ao iniciarmos este estudo, definimos como marco temporal o período compreendido entre 1993 e 2010.  Com 

base nesse período, realizamos a pesquisa documental no DED/UFS e as entrevistas às Professoras Formadoras. 

Ao iniciarmos a inserção nas escolas estaduais, verificamos que, entre o grupo de Professoras Graduadas 

encontrado, só haviam formadas até 2005, o que nos levou a realizar nova delimitação entre 1993 e 2005. 
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  c) relacionar a formação inicial das professoras sujeitos da pesquisa às práticas 

docentes de Matemática desenvolvidas por elas, a partir dos seus discursos; e 

 d) verificar o impacto da formação inicial e continuada das professoras sujeitos da 

pesquisa, no seu processo de profissionalização. 

 Algumas questões relacionadas aos objetivos específicos serviram para nortear o 

desenvolvimento do estudo, tais como: como tem ocorrido a formação de professoras dos 

anos iniciais do EF para o ensino de Matemática? Qual o lugar dos componentes relacionados 

à Matemática e à Metodologia da Matemática, na formação das professoras dos anos iniciais 

do EF, na UFS, no período de 1993 a 2005? Em que medida os saberes relacionados à 

Matemática, adquiridos na formação inicial, contribuíram para o desenvolvimento 

profissional das professoras sujeitos da pesquisa? Que relações foram estabelecidas pelas 

professoras com a Matemática e qual a influência da formação inicial nesse processo? 

Para buscar esclarecimento dessas questões, a pesquisa foi realizada com 

abordagem qualitativa. O tipo de estudo foi o de caso qualitativo ou “naturalístico”. Os 

sujeitos da pesquisa foram as Professoras Graduadas (PG), no curso de Pedagogia da UFS, 

entre 1993-2005, que lecionam atualmente em turmas dos anos iniciais do EF, em escolas 

públicas estaduais, integrantes da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA).  Para a 

construção de um parâmetro para a análise, também foram ouvidas as Professoras Formadoras 

(PF) das disciplinas relacionadas à Metodologia da Matemática, no Departamento de 

Educação (DED) da UFS do referido período.  

 No desenvolvimento da pesquisa, utilizamos várias técnicas.  Na fase exploratória, 

foram aplicados questionários para a definição da amostra a ser estudada em Escolas Públicas 

Estaduais da cidade de Aracaju, onde havia uma maior concentração de professoras atuando 

nos anos iniciais do EF.  Também foram realizadas análises de documentos oficiais do DED 

da UFS. Após a definição da amostra, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as 

professoras formadoras das disciplinas, organizados grupos focais de professoras formadas 

em Pedagogia na UFS, no período estudado, que lecionam atualmente em turmas dos anos 

iniciais em Escolas Públicas Estaduais de Aracaju/SE. 

 Para apresentar a dissertação desta pesquisa, dividimos o presente texto em três 

capítulos, quais sejam:  

  No primeiro capítulo, “Reflexões sobre a formação de professores/as na 

contemporaneidade”, apresentamos o panorama do tema da pesquisa a partir dos programas 

de Pós-graduação brasileiros e dos impressos sergipanos. Realizamos uma discussão acerca 

do debate atual existente sobre a formação de professores/as na atualidade, discorrendo sobre 
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o saber na formação docente e os processos de profissionalização. Focamo-nos na formação 

de professoras para o Ensino de Matemática nos anos iniciais do EF. 

  No segundo capítulo, “Encaminhamentos metodológicos”, descrevemos a opção 

metodológica tomada no trabalho, o campo e os sujeitos da pesquisa, bem como todo o 

caminho percorrido durante sua execução. 

  No capítulo três, “Saberes e práticas de professoras que Ensinam Matemática nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental: análises dos resultados” são apresentados e analisados 

todos os dados encontrados. Cruzamos as informações colhidas nas investigações realizados 

nos arquivos do DED/UFS, em documentos referentes ao tema, durante as entrevistas às 

professoras formadoras do curso de Pedagogia, daquela instituição de ensino, nas disciplinas 

relacionadas à Metodologia da Matemática; nas reuniões dos grupos focais de professoras 

graduadas, no curso de Pedagogia da UFS, entre 1993 e 2005, que atualmente se encontram 

atuantes em classes dos anos iniciais do EF, de escolas da Rede Estadual, na cidade de 

Aracaju (sujeitos da pesquisa), distribuídos em três categorias de análise: experiências da 

formação inicial, processos de profissionalização e experiências que emanam das aulas de 

Matemática. 

 Essas reflexões são seguidas das considerações finais que trazem as principais 

conclusões encontradas, impressões e encaminhamentos da pesquisa para análises futuras 

sobre a temática. 
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CAPÍTULO I 

 

 

REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Neste capítulo, apresentamos o panorama atual sobre a formação de professoras para o 

Ensino de Matemática, nos anos iniciais do EF, a partir das análises de dissertações e teses de 

Universidades brasileiras, em especial os estudos que emanam dos programas de Pós-

graduação na área de Ensino
7
. Estabelecemos um paralelo com os trabalhos publicados no 

ENEM. Em seguida, trazemos uma discussão sobre a formação de professores, nos dias 

atuais, no Brasil. Para tanto, baseamo-nos nos principais teóricos que trabalham com a 

temática estudada; na legislação vigente. Discutimos, então, sobre o que está sendo 

investigado acerca das diferentes formas a partir das quais o docente se relaciona com o saber.  

Pesquisamos ainda como essa relação se constitui em um processo próprio de formação, de 

produção de novos conhecimentos. Detemo-nos em um ponto especial: a formação de 

professoras para o Ensino de Matemática, nos anos iniciais do EF, na atualidade; nas 

contribuições das pesquisas já existentes para este contexto.  

 

 

1.1. Breve Panorama da pesquisa sobre Formação de Professoras para o Ensino de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental  

 

 

 A formação de professores/as de uma forma geral, é uma temática bastante discutida 

no meio acadêmico, em suas diversas modalidades, desde a formação inicial, a análise do 

trabalho realizado, nas diversas licenciaturas das Universidades Públicas e Privadas do país, 

passando pela fomentação dessa formação em exercício, configurando-se formação 

continuada de professores; até a educação continuada, envolvendo toda a formação adquirida 

pelo professor ao longo da sua vida. Aspectos desde o questionamento da sua qualidade, 

passando pelo engajamento dos professores nesses programas de formação, as análises dos 

                                                             
7
 A área de Ensino faz parte da grande área multidisciplinar da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), em que estão concentrados os cursos de Ensino de Ciências e Matemática.  
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impactos que uma formação continuada de qualidade (ou não) pode causar na prática 

pedagógica desses profissionais são discutidos atualmente.  Essas análises amplas estão muito 

presentes nas discussões dos mais diversos seminários, congressos e eventos de educação que 

sempre dedicam um Grupo de trabalho (GT) ao tema: Formação de professores. 

 Na última década, vimos surgir uma preocupação mais específica acerca da formação: 

as análises de formações nas áreas específicas do conhecimento.  Essa preocupação tem sido 

reforçada pelo surgimento de vários programas de Pós-graduação em áreas de ensino 

específicas, a exemplo da grande área de concentração da CAPES que é denominada 

Multidisciplinar, em que se encontra a área de Ensino. Esta envolve a maioria dos cursos 

referentes a Ensino de Ciências Naturais e Matemática e ampliou significativamente a 

quantidade de instituições, ofertando cursos de Mestrado e Doutorado. Nessa conjuntura, 

encontra-se o objeto de pesquisa que estudamos neste Mestrado, que trata da formação de 

professoras de Matemática para os anos iniciais do EF, uma análise feita a partir da 

Licenciatura em Pedagogia. 

Com o levantamento aqui apresentado, objetivamos delinear um contorno da pesquisa 

nesta área a partir das análises de dissertações e teses de Universidades Brasileiras, em 

especial, os estudos que emanam dos programas da Área de Ensino instituídos há mais tempo. 

Para atingir o objetivo proposto e construirmos um breve panorama da pesquisa em questão, 

trilhamos o caminho descrito a seguir: 

 Inicialmente, acessamos a plataforma da CAPES, para selecionar as instituições a 

serem investigadas, usando o critério de constituírem instituições possuidoras de Pós-

graduação em Educação e/ou Ensino de Matemática ou Ensino de Ciências e Matemática, 

ofertando Mestrado e Doutorado acadêmicos com avaliação correspondente a 5 (cinco), por se 

tratarem das instituições com programas mais antigos. Foram selecionados, inicialmente, os 

seguintes cursos: Educação Matemática da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” – Campus de Rio Claro (UNESP/RC), Educação Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).  

 Percebendo que as instituições selecionadas eram instituições privada (PUC) e 

estadual (UNESP), localizadas no mesmo Estado e que seus cursos eram apenas de Educação 

Matemática, adicionamos a eles o curso de Educação em Ciências e Matemática da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), com avaliação 4 (quatro), por se tratar de um curso 

ofertado por uma instituição federal, estar localizada em outro estado e possuir características 

interdisciplinares. Realizamos a busca nos bancos de dissertações e teses de cada uma dessas 

instituições, utilizando para a referida busca as palavras-chave: Matemática, Formação de 
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Professores, Séries Iniciais
8

 e Ensino Fundamental, tendo localizado apenas 5 (cinco) 

dissertações de Mestrado, o que se configurou como um universo restrito de pesquisa. 

 A partir desta realidade, realizamos uma busca com as mesmas palavras-chave na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Localizamos mais 6 (seis) dissertações 

de Mestrado e 1 (uma) tese de Doutorado, defendidas em instituições diversas, em geral que 

ofertam cursos de Pós-graduação em Educação, com área de concentração em Ensino de 

Matemática, configurando o universo da pesquisa conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 - Dissertações e Teses por instituição  

Instituição Dissertações encontradas Teses encontradas 

UFPA 01 -- 

UFSCAR
9
 01 -- 

UNESP/RC 01 -- 

USP
10

 01 01 

PUC/SP 03 -- 

Universidade Católica 

Dom Bosco 

02 -- 

UNIVALI
11

 01 -- 

UFRRJ
12

 01 -- 

UDESC
13

 01 -- 

TOTAL 12 01 

Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e Banco de Teses e Dissertações da UFPA, 

UNESP/RC e PUC/SP. 

 

Após a realização das buscas pelas teses e dissertações, nos bancos e biblioteca 

digitais, realizamos leituras dos títulos, resumos, palavras-chave e bibliografia de cada 

trabalho encontrado; verificamos o ano de publicação das diversas produções encontradas. 

 

Tabela 2 - Dissertações e Teses por ano de publicação 

Ano Quantidade 

2004 02 (D) 

2005 01 (D) 

2006 02 (D) 

2007 --- 

2008 01 (T) 03 (D) 

2009 04 (D) 

Fonte: Trabalho analisados  Legenda: (D) dissertações (T) teses 

                                                             
8 Optamos por utilizar a palavra-chave séries iniciais ao invés de anos iniciais (nova nomenclatura), por estar 

pesquisando a década anterior e utilizando anos iniciais não conseguimos captar as pesquisas publicadas em anos 

anteriores. 
9
 Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). 

10 Universidade de São Paulo (USP). 
11 Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 
12 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
13 Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 
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 A partir desses dados, podemos afirmar que o campo de pesquisa da temática estudada 

vem crescendo nos últimos anos (2008-2009), mas ainda não representa quantidade 

significativa dentro da área de formação de professores.  

 Em seguida, buscamos as áreas de maior concentração das temáticas que estavam 

presentes nos trabalhos estudados, a partir de uma categorização delas para melhor 

compreender as discussões presentes no campo. São estas: as categorias criadas: formação 

inicial de professores, concepções dos professores, metodologias de ensino, estudos 

históricos, profissão docente, conhecimentos do professor e práticas docentes.  Após 

categorizarmos, os trabalhos foram assim distribuídos: 

 

Tabela 3 - Categorias presentes nas Dissertações e Teses 

Categorias Incidência 

Formação inicial de professores 07 

Concepções dos professores 06 

Conhecimentos do professor 04 

Metodologias de ensino 02 

Estudos históricos 01 

Profissão docente 01 

Práticas docentes 01 

Fonte: Trabalho analisados 

 

  Encontramos uma maior concentração de temáticas envolvendo as categorias: 

formação inicial de professores, concepções dos professores e conhecimentos do professor. 

Ressaltamos o fato de que os trabalhos circulam entre duas ou mais temáticas da 

categorização realizada.  Do mesmo modo, todos os trabalhos sobre formação inicial de 

professores/as faziam análises de algum outro aspecto do desenvolvimento profissional dos/as 

professores/as formados/as em Cursos de Licenciatura ou em Nível Médio (Curso Normal). 

Essa característica também justifica o fato de os trabalhos não possuírem aproximações no 

referencial teórico entre si, exceto nas discussões sobre a formação docente e sobre os 

conhecimentos do/a professor/a, a partir dos quais  são recorrentes os referenciais de 

Perrenoud, Tardif, Curi, Shulman, Ponte, Pavanello, Fiorentini  e Nóvoa.  

 Essa é uma tendência de pesquisa sobre a formação de professores que ensinam 

Matemática. Está presente também em alguns eventos dedicados ao Ensino de Matemática, a 

exemplo do I Seminário Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (I SIPEM). E, 

segundo os estudos de Nacarato e Paiva (2006, p. 11), dentre os temas categorizados, as 

maiores concentrações estão entre as “pesquisas que avaliam/analisam projetos e/ou políticas 

públicas de formação de professores: com cinco trabalhos”, as “pesquisas que estão na 



36 
 

interface entre formação docente e questões relativas à Educação Matemática [ou abordam 

questões que tangenciam a formação de professores]: com 11 trabalhos”.  De igual forma, 

apresenta-se aí uma pesquisa multifacetada que circula entre temáticas próximas das 

encontradas nas dissertações e teses analisadas. 

 Ademais, realizamos levantamento dos trabalhos publicados nos anais do VIII ENEM 

(ano de 2004), do X ENEM (ano de 2010), por corresponderem ao início e término do período 

estudado
14

 respectivamente.  Nesse levantamento, foram analisados os trabalhos publicados 

no GT 1 (Educação Matemática nas séries iniciais), no GT 7 (Formação de professores que 

ensinam Matemática do VIII ENEM), no GT 3 (Educação Matemática nos anos iniciais), GT 

18 (Formação Inicial de professores),  no X ENEM. 

 No ano de 2004, foram publicados 56 (cinquenta e seis) trabalhos nos GT estudados, 

dentre os quais 26 (vinte e seis) no GT 1; 30 (trinta), no GT 7. Desse total, 8 (oito) trabalhos 

se relacionavam à temática Formação de professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do EF; apenas 2 (dois) possuíam aproximação com a temática do presente estudo. 

 

Tabela 4 – Categorias presentes nos trabalhos analisados do VIII ENEM 

Categorias Incidência 

Formação inicial de professores 2 

Concepções dos Professores 1 

Conhecimentos do professor 1 

Formação continuada  4 

Conteúdos específicos 2 

Fonte: Anais eletrônicos do VIII ENEM. 

 

 As categorias formação continuada e conteúdos específicos não são objetos de análise 

do atual estudo
15

. Os trabalhos da categoria formação inicial, por sua vez, circulam entre duas 

categorias. E os trabalhos que destacamos, por apresentarem maior aproximação com o objeto 

deste estudo, estão descritos a seguir: 

Tabela 5 – Trabalhos da temática estudada no VIII ENEM  

GT Trabalho encontrado Categorias 

GT 1 Como formar um professor pesquisador 

Guimarães, G. et. al. (2004) 

Formação inicial de 

professores  e 

Concepções dos professores  

GT 7 Clube de matemática: a formação inicial de 

professores e o estágio compartilhado 

Lopes, A.R. L. V. (2004) 

Formação inicial de 

professores e 

Conhecimentos do professor 

Fonte: Anais eletrônicos do VIII ENEM. 

                                                             
14 Período das teses e dissertações encontradas. 
15 Nesta edição do ENEM, a formação inicial de professores ainda não possuía um GT específico. 
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 O trabalho de Guimarães, Borba e Silva (2004), discute as concepções de professores 

do curso de Pedagogia sobre a pesquisa, realizando observações em classes do referido curso 

durante atividades de disciplinas relacionadas à Matemática. Aponta a possibilidade de 

ocorrer uma relação teoria e prática de forma dialética nos cursos de formação de professores.  

O trabalho de Lopes (2004), por seu turno, descreve uma experiência de estágio 

compartilhado em um laboratório de Matemática, envolvendo alunos de graduação em 

Pedagogia, Matemática e Física. Discute o fortalecimento da aquisição de conhecimentos 

desses futuros professores através de um clube de Matemática. 

 No ano de 2010, foram publicados 97 (noventa e sete) trabalhos nos GT estudados, 

dentre os quais 51 (cinquenta e um) no GT 3; 46 (quarenta e seis), no GT 18. Deste total, 9 

(nove) trabalhos se relacionavam à temática Formação de professores que ensinam 

Matemática nos anos iniciais do EF; apenas 2 (dois) aproximavam-se da temática deste 

estudo. 

 

Tabela 6 – Categorias presentes nos trabalhos analisados do X ENEM 

Categorias Incidência 

Formação inicial de professores 2 

Concepções dos Professores 4 

Conhecimentos do professor 2 

Conteúdos específicos 2 

Metodologias de Ensino 1 

Fonte: Anais eletrônicos do VIII ENEM. 

 

 Nesta edição, os trabalhos que destacamos por apresentarem maior aproximação com 

o objeto deste estudo estão descritos a seguir: 

 

Tabela 7 – Trabalhos da temática estudada no X ENEM  

GT Trabalho encontrado Categorias 

GT 3 Formação de professores para o ensino de 

Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental - Cordeiro & Gomes (2010) 

Formação inicial de 

professores e 

Conhecimentos do professor  

GT 3 Os conhecimentos matemáticos 

desenvolvidos em um curso de Pedagogia de 

uma instituição privada da cidade de São 

Paulo - Melo & Curi (2010) 

Formação inicial de 

professores e 

Conhecimentos do professor 

Fonte: Anais eletrônicos do X ENEM. 

 

 Ambos os trabalhos analisam o processo de formação de professoras, em cursos de 

Pedagogia. Discutem a aquisição de conhecimentos de Matemática, classificando-os de 
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acordo com a teoria de Schuman. O primeiro revela a necessidade de maior aprofundamento 

de todos os tipos, inclusive do conhecimento do conteúdo, trabalhado efetivamente no curso. 

O segundo identifica que os três tipos de conhecimento estão presentes no curso analisado. 

Vários teóricos da atualidade fazem análises que nos ajudam a pensar por que as 

temáticas referentes à formação de professores/as e suas concepções acerca do que ensinam 

não devem estar dissociadas.  A exemplo de Thurler (2002), Machado (2002) e Perrenoud 

(2000) já citados anteriormente.  Estes nos mostram o quanto os/as professores/as da 

atualidade vivem em condições de trabalho e contextos novos, o quanto é necessário assumir 

desafios intelectuais durante a prática profissional, diferenciados daqueles que enfrentamos 

enquanto estudantes. 

Desafios estes que, diferente do período de formação inicial, a posteriori, esses 

professores, no decorrer do desenvolvimento de suas práticas, terão que enfrentar. Por 

conseguinte, é necessário desconstruírem as concepções relacionadas à escola e aos alunos, 

construírem caminhos novos, para o desenvolvimento de seu trabalho, a partir das reformas 

apresentadas pelos sistemas de ensino, bem como das necessidades das escolas.   

 Esse panorama de pesquisa registra as seguintes conclusões: as pesquisas referentes à 

formação de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do EF ainda são escassas. 

Isso justifica o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema, destacando-se duas 

instituições em especial: a USP e PUC/SP.  Estas têm contribuído bastante para a ampliação 

desses estudos nos últimos anos.  

 Ressaltamos aqui que, no Brasil, estão sendo desenvolvidos vários estudos com foco 

na Matemática dos anos iniciais. Essa preocupação é crescente e se confirma nas análises 

realizadas nos anais nos ENEM que na última década, teve um aumento maior que setenta por 

cento nas publicações acerca do tema. Entretanto, esses estudos não foram objeto de análise 

desta pesquisa, por não tratarem da formação inicial de professores e suas práticas. Têm base 

no estudo de conceitos matemáticos trabalhados nesse nível de ensino e/ou pesquisas 

desenvolvidas com alunos/as e professores/as em exercício. Outrossim, há outros trabalhos 

publicados nos GT do ENEM, os desenvolvidos sob a orientação das professoras Sandra 

Magina (PUC/SP), Tânia Campos (UNIBAN
16

), Gilda Guimarães (UFPE), Rute Borba 

(UFPE), entre outros. 

 Esses estudos mencionam ainda que a maioria das pesquisas trata de mais de uma 

temática. As temáticas, por seu turno, estão concentradas nas seguintes categorias: formação 

                                                             
16 Universidade Bandeirantes 
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inicial de professores, concepções de professores, conhecimentos do professor.  Essas são 

tendências confirmadas tanto nas teses e dissertações analisadas, quanto nas edições do 

ENEM. Com efeito, é uma perspectiva importante, pois não devemos olhar apenas para a 

formação inicial dos professores, mas compreender os reflexos dessa formação nas suas 

práticas, a influência das concepções desses profissionais, os seus conhecimentos no cotidiano 

de sala de aula. Como bem argumentam Fiorentini, Nacarato e Pinto (1999, apud 

FIORENTINI e CASTRO, 2003, p. 122),  

 

O saber docente é um saber reflexivo, plural e complexo porque histórico, 
provisório, contextual, afetivo, cultural, formando uma teia, mais ou menos 

coerente e imbricada, de saberes científicos – oriundos das ciências da 

educação, dos saberes das disciplinas, dos currículos – e de saberes da 

experiência e da tradição pedagógica.  
 

 E é por este saber docente possuir tais características que deve ser estudado sempre de 

forma a percebermos o antes, o durante e o depois da formação inicial. 

  

 

As pesquisas sobre a Matemática dos anos iniciais do EF nos impressos sergipanos
17

 

 

 

 Objetivando observar a presença de estudos publicados em materiais impressos entre 

os anos de 2007 e 2010 sobre a Matemática, nos anos iniciais do EF. Procedemos a 

levantamentos nos livros produzidos, a partir do Programa Consolidação das Licenciaturas 

(PRODOCÊNCIA), nas edições da revista Caminhos da Educação Matemática
18

, em 10 (dez) 

edições da revista do NPGED/UFS, atualmente intitulada Revista Tempos e Espaços em 

Educação (2008/2 a 2010/1); anteriormente denominada Revista do Mestrado em Educação 

(2005/2 a 2008/1), EDUCON
19

 nas edições de 2007 a 2009.  

 Na Revista do NPGED, não foi encontrado nenhum trabalho diretamente relacionado 

ao tema. Observados os livros do PRODOCÊNCIA/UFS, foram mapeados dois trabalhos, 

dentre os quais apenas 1 (um) sobre a temática formação de professores. O referido trabalho é 

de autoria de Alves (2009); trata de um relato de sua prática enquanto professora da disciplina 

                                                             
17 A pesquisa apresentada a seguir foi publicada pela autora em conjunto com a Profª Raquel Rosário Matos nos 

anais do V EDUCON como parte integrante do texto “Mapeamento das pesquisas sobre o ensino de matemática 

nos impressos sergipanos”, em que realizamos as análises referentes aos anos iniciais do EF, estão disponíveis 

maiores informações sobre as publicações analisadas. 
18  Publicação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Sergipe (CEFET). 
19

 Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade (EDUCON), divulgado em anais eletrônicos. 
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Fundamentos Teóricos-metodológicos da Matemática, no curso de Pedagogia da UFS. 

Consiste na sua trajetória enquanto docente, revelando as escolhas teórico-metodológicas 

feitas por ela, em suas aulas, refletindo sobre a sua experiência na área.  Já o referencial 

teórico utilizado pela referida autora, embasado na linha da Educação Matemática, mostra-nos 

algumas das fundamentações teóricas que alicerçam a formação dos professores/as em 

Pedagogia na UFS. 

Em contrapartida, nas publicações da Revista Caminhos da Educação Matemática, 

foram encontrados dois trabalhos, dentre os quais apenas 1 (um) sobre a temática formação de 

professores. O trabalho citado é de autoria de Santos (2009), relata a sua experiência enquanto 

estudante do curso de Pedagogia, identificando a importância da disciplina Fundamentos e 

Métodos do Ensino da Matemática. Além disso, descreve várias atividades desenvolvidas em 

um Laboratório de Práticas para o Ensino da Matemática.  

Nos anais do EDUCON, foram identificados quatro trabalhos direcionados aos anos 

iniciais, mas não havia entre eles nenhum sobre a temática formação de professores. 

Quanto a esse levantamento, observamos que os quatro espaços de publicações, 

objeto de análise, são espaços abertos e acessíveis a publicações sobre os cursos de 

Pedagogia, de Matemática, do Mestrado em Educação, do Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática.  Além disso, possibilita publicações de professoras dos anos iniciais do EF, em 

geral.  Ressaltamos ainda que tal levantamento, constituiu uma ampla abordagem no que diz 

respeito ao tempo/espaço.  Apesar disso, verificamos que as publicações de autores 

sergipanos sobre o tema são escassas; não possuem uma área de concentração; são diluídas 

entre várias sub-temáticas. Datam dos anos 2008 e 2009, demonstrando uma realidade recente 

e concomitante com a implantação do NPGECIMA na UFS.  Essa perspectiva evidencia que 

que a temática formação de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do EF 

necessita ser mais discutida nesses espaços de publicação. 

 

 

1.2. Debate atual sobre a formação de professores/as: um processo em busca da 

profissionalização.  

 

 

Nos dias atuais, o/a professor/a necessita tomar consciência de que, frente a uma 

revolução do conhecimento estabelecida no mundo, uma vez bem definida a sua função, o seu 

trabalho se torna cada vez mais necessário para auxiliar o seu aluno a realizar essa navegação 
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no mar da informação na sociedade do conhecimento.  Portanto, é urgente uma tomada de 

posição frente a esse papel de mediador, com função ético-política e cultural. 

Consoante Alarcão (2004, p.11), “o conceito de professor tem, na sua essência, a idéia 

de alguém que ajuda os outros a desabrocharem nas suas capacidades, através de atividades 

socialmente determinadas por um currículo instituído” e para que, dentro desta instituição 

tome uma “ [...] dimensão instituinte, requer que o professor tome decisões contextualizadas e 

se revista de uma roupagem interrelacional favorável ao desenvolvimento humano”.  

Ao longo do tempo, essa interrelação vai variar, modificando a relação entre o 

professor, o currículo e o próprio aluno, a forma como cada um se perspectiva.  Essa relação é 

construída a partir de várias concepções, tais como: de sociedade, de conhecimento, de 

aprendizagem, de responsabilidade e de poder.  Segundo essa visão, faz-se necessário que 

haja a construção de concepções contextualizadas, atuais de sociedade, de ensino-

aprendizagem, nas professoras, a partir da formação inicial. A partir de então, devem se 

estender ao longo de toda a vida, a fim de que se tornem profissionais  com uma atuação 

efetiva na sociedade atual. 

 Nessa direção, Nóvoa (1999) faz uma análise do processo histórico de 

profissionalização do professorado do século XVIII ao XX. Demonstra como ocorreu o 

processo de estatização da educação (saída dos domínios da igreja), passando a ser uma 

ocupação principal, até a tomada de consciência dos professores enquanto grupo profissional.  

 Observando a evolução desse processo histórico de profissionalização, percebemos 

que ele se confunde com a própria história da educação  brasileira, que viu surgir em seu 

território uma educação comandada por padres jesuítas, controlada e moldada pela igreja 

católica.  Esta tinha a intenção de pregar a fé. E, mesmo a educação passando, após um longo 

período, por um processo de estatização, ainda permanecia muito próxima do modelo dos 

padres-professores. Como bem defendem Piletti e Rossato (2010, p. 15):  

 

De fato, na maioria dos seminários criados pelos bispos e pelas dioceses, 
fundados antes e depois da reforma pombalina, bem como nas aulas régias 

criadas posteriormente a ela, persistiu a tradição pedagógica dos jesuítas, 

porque muitos dos professores deviam sua formação a eles [...] 

 

  À luz desse argumento, depreendemos o quanto a função subsidiária das congregações 

docentes também permaneceram no Brasil, mesmo após o Estato decidir tomar as rédeas do 

processo. Com o advento da era moderna, a profissionalização docente põe o foco no corpo de 

saberes e técnicas. E, apesar de a relação dos professores com o saber se constituir um 
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capítulo central da história da profissão docente, Nóvoa (1999, p.16) faz uma advertência: “é 

importante sublinhar que este corpo de saberes e de técnicas foi quase sempre produzido no 

exterior do ‘mundo dos professores’, por técnicos e especialistas vários”. Acrescenta: “o 

trabalho docente diferencia-se como ‘conjunto de práticas’, tornando-se assunto de 

especialistas,  que são chamados a consagrar-lhe mais tempo e energia”.  Desse modo, há  

desde os primórdios da organização educacional escolar,  uma dualidade no campo da 

docência: entre os que pensam a docência, seus técnicos e especialistas; os que de fato põem 

em prática esses saberes, no espaço das salas de aula. Dicotomia verificada até os dias de 

hoje. 

 Ao tentar se distanciar da igreja, a profissão docente cria ligações com o Estado, ou 

através do funcionalismo ou da profissão liberal, uma vez que a profissão passa a necessitar 

de licença ou liberação estatal para ser exercida. Esse fato torna esse momento decisivo para a 

profissionalização.  No século XIX, assistimos ao surgimento das instituições formadoras de 

profissionais da educação.  A fundação das escolas normais foi um grande marco que 

comandou a transição dos mestre-escolas para os professores da instrução pública. No Brasil, 

esse processo não ocorreu de forma diferente. 

Conforme Bittencourt, “o professor era considerado um profissional mal preparado 

desde o nascimento da escola pública, quando o clero deixou de exercer com exclusividade o 

papel de educador formal”.  Esta preocupação se traduziu na instalação até a década de 1880 

de “24 Escolas Normais em todo o território brasileiro [...] Oito delas localizavam-se na 

Província de Minas Gerais e as restantes estavam sediadas nas capitais das províncias”. 

(BITTENCOURT, 2008, p.168) 

 Essa preocupação com a formação de professores segue o modelo do Estado de São 

Paulo. Foi a partir desse local que se desencadeou um processo de organização do ensino 

primário, “baseado na idéia de que bons mestres e bons métodos resultam numa boa escola e 

guiado pela experiência de países europeus [...]” (PILETTI & ROSSATO, 2010, p. 23). 

 Essa foi uma realidade que se expandiu para todas as partes do Brasil e com o passar 

do tempo. A essa característica Nóvoa (1999) nomeia de “ambiguidades do estatuto do 

professor”, pois eram profissionais que atuavam em escolas para os filhos da elite, mas eles 

próprios não eram da elite. E, apesar de não serem intelectuais, eram convidados a possuírem 

uma quantidade considerável de conhecimento; apresentavam papel de destaque nas 

sociedades; eram pessoas de idoneidade irrefutável, mas não eram bem remunerados para tal. 

 Esse foi um processo que desencadeou a feminização do magistério. Para atingir os 

seus objetivos, o discurso político também se altera, para tentar solucionar o problema da falta 
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de professores. A solução era transformar o magistério primário em uma atividade feminina. 

“O magistério como tarefa feminina foi sendo paulatinamente construído como ideal [...] 

começaram a ploriferar nos discursos de autoridades governamentais a articulação magistério-

lar-escola” (BITTENCOURT, 2008, p.172). Essa foi a característica presente no período 

republicado brasileiro, realidade utilizada pelas mulheres como uma oportunidade de inserção 

no espaço público brasileiro, uma vez que as oportunidades eram poucas.  

Vários estudos comprovam que os acontecimentos elencados eram mesmo os 

principais motivos à época para o desinteresse dos homens pela profissão de professor.  Como 

exemplo, temos afirmações tais como: “Os mestres das escolas elementares não gozavam de 

regalias em seu trabalho.  As condições do trabalho pedagógico das escolas eram precárias e 

os vencimentos insignificantes” (BITTENCOURT, 2008, p. 171). “Os professores públicos 

são mendigos do funcionalismo” (ESCOBAR, 1933 apud BITTENCOURT, 2008, p. 171).  

Tais argumentos confirmam as más condições de trabalho, os baixos salários, em comparação 

a outras ocupações masculinas à época, provocando o desinteresse dos homens pelo cargo.   

As condições elencadas acima demonstram um enfraquecimento do processo de 

profisionalização dos docentes brasileiros. Uma situação que vai persistir até a tomada de 

consciência da categoria como grupo profissional e o surgimento das associações de 

professores, o que só ocorre com a chegada do século XX. 

Nóvoa (1999, p. 20) resume essa caminhada do processo de profissionalização do 

professorado conforme o quadro a seguir: 

Quadro 1: 

 

 Esse modelo de análise traz todas as etapas também presentes na profissionalização 

dos docentes brasileiros envolvidas por duas dimensões: o corpo de conhecimento e de 

técnicas necessários ao exercício de qualidade da sua atividade, a aderência desses 

profissionais a um conjunto de normas e de valores éticos que regem o cotidiano educativo e 

as relações do corpo docente.   
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 Tudo isso é perpassado por “um eixo estruturante – o estatuto social e econômico dos 

professores”. Este, segundo o autor, ocorre a partir dos anos vinte do século XX, quando 

passam a gozar de grande prestígio social e usufruem de uma situação econômica digna, 

voltando a chamar a atenção de outros públicos. 

 A partir daí, a profissionalização docente passa a viver um outro momento que 

culmina com o surgimento de cursos específicos para a Formação de Professores.  Esse 

fenômeno só ocorre no Brasil a partir do anos de 1934, firma-se com a promulgação da 

primeira LDB n° 4.024/61 (BRASIL, 1961), que estabeleceu que “o ensino normal tem por 

fim a formação de professores, orientadores, supervisores e administradores escolares 

destinados ao ensino primário [...]” (art. 52) e que “a formação de professores para o ensino 

médio será feita nas faculdades de Filosofia, Ciências e Letras[...] (art. 59).  

 Devemos atentar ainda para o fato de que esta normatização desencadeou processos de 

valorização profissional que refletem nas políticas de formação docente até os dias atuais em 

nosso país.  Segundo Lima (2004, p.31), “separa-se a idéia de profissionalização dos 

professores dos primeiros anos do EF – para os quais bastariam cursinhos à distância e 

material didático – da profissionalização e valorização dos professores do Ensino Médio”.  

Essa foi uma realidade gestada há muitas décadas atrás. 

 Sabemos, no entanto, que não são instituições nem programas de ensino de formação 

que vão definir o caminhar da profissão docente, mas os seus atores, a posição que eles 

ocupam nos espaços sociais em que estão inseridos. Cria-se, então, uma cultura profissional 

dos docentes, gerando na sociedade, expectativas de retorno. Este, por sua vez, está ligado a 

uma imagem do professor que continua sendo positiva, pelo menos no plano simbólico, 

quando os pais depositam na figura dos professores a esperança de dar aos seus filhos um 

futuro diferente e melhor que o seu.  Com isso os/as professores/as de hoje entram em contato 

com realidades as mais diversas, com perspectivas também diversas de utilização da escola, 

por parte de pais e alunos. Precisam, então, saber lidar com realidades distintas, que se não 

forem bem percebidas geram infatisfação com o seu trabalho, ou consequente 

desencadeamento de violência e desagrado com a escola, por parte dos alunos. 

 Nesse sentido, Lima ( 2006, p. 209), procede à seguinte advertência: 

[...] é preciso considerar que a nossa formação, historicamente, se dá para 

trabalhar com a sistematização, com a organização, com a uniformização e a 

previsibilidade, já que o caráter da educação formal encontra-se ainda numa 

cultura de homogeneização do saber, que direciona para a imagem de um 
educando ideal mediano.  
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Essa é uma formação que, não dá conta de profissionalizar professores/as para atuarem 

nos dias atuais.  É necessário um amplo processo de reflexão sobre a sua prática. Foi sobre 

essa temática que pudemos ver, nas últimas décadas, o crescimento da literatura e dos 

discursos de como formar um professor/a reflexivo/a. 

Essa reflexão só se dará de fato a partir das concepções do/a docente sobre a realidade 

em que atua.  Em seus estudos, Arroyo (2008) defende que devemos realizar uma humana 

docência, pois necessitamos ensinar e aprender a sermos humanos; que as lutas pelo direito 

básico à educação passam pelo nosso direito de sermos plenamente humanos.  Discute ainda 

que, para captarmos a história do fazer-se do profissional, como ele se constitui de fato e 

constrói o seu perfil profissional, devemos entender o seguinte:  

 
Desse perfil também faz parte o que pensam e como agem os professores e 

as professoras em seu cotidiano, quem são eles e elas, sua origem de classe, 

suas diversidades de gênero, raça, idade. Suas opções pedagógicas e 
partidárias, afetivas e culturais, enfim, o conjunto de seus valores, visão de 

mundo, de ser humano, da infância e adolescência, de si mesmos. Sua 

cultura (ARROYO, 2008, p. 198). 

 

 Esse autor ainda nos adverte sobre o fato de que a consciência política de um professor 

não é um processo espontâneo, mas uma realidade a ser construída.  Tal realidade influencia 

de forma significativa em suas escolhas pedagógicas, em seu posicionamento frente a uma 

escola tão diversa. 

 Os professores/as estão frente ao desafio de circularem num novo espaço público que 

define para eles incumbências. Estas vão, segundo a LDB n° 9.394/96, desde “participar em 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino [...] a colaborar com as 

atividades de articulação com as famílias e a comunidade” (art. 13). Um espaço público que 

traz em sua essência as expressões “saber organizar e saber organizar-se”, que segundo Nóvoa 

(2009, p. 231) “[...] também é um instrumento para a regulação interna da ação pedagógica e 

profissional. Propor um novo espaço público de educação implica, evidentemente, uma idéia 

de abertura que obriga a ‘prestar contas’ do trabalho escolar”. 

 Essas são ações que, em épocas anteriores, não estavam inclusas nas funções dos 

educadores.  Estes só se dedicavam exclusivamente a atividades intrínsecas ao espaço interno 

de suas salas de aula. Nas sociedades atuais, segundo o próprio Nóvoa, instalou-se uma 

cultura do “espetáculo” e da “exposição”. Estas fazem parte de uma cultura que “nos define 

como ‘cidadãos autônomos’ e como ‘profissionais responsáveis’”. (NÓVOA, 2009, p. 231). 

 Esse novo espaço público, no Brasil, também foi assegurado na lei da educação, 

quando determinou como deveria ser a formação de docentes para atuar na educação básica, 
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quem poderia ser chamado profissional da educação, a forma como os sistemas de ensino 

promoveriam a valorização destes profissionais, em seus artigos 61, 62 e 67.  

 Tendo em vista o que determinou a LDB 9.394/96 acerca da valorização do 

magistério, vimos surgir emendas e leis complementares para regulamentar o previsto na lei.  

A exemplo do exposto na  

 
emenda constitucional n° 53/2006 definiu que o ensino nas escolas públicas 

deve ser ministrado com base no princípio da valorização dos educadores. 
Estabeleceu também a necessidade de fixação de um piso salarial 

profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública
20

... 

(PILETTI & ROSSATO, 2010, p. 216)  

 

 O magistério foi igualmente regulamentado pela lei n° 11.738/08 “que institui o piso 

salarial nacional para os profissionais do magistério público
21

 da educação básica”; pela 

Resolução CNE/CEB n° 2/09 “que fixou as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública” (PILETTI & 

ROSSATO, 2010, p. 217). 

 A respeito dessa legislação em vigor, temos duas análises a fazer: a primeira é a de 

que, apesar de a LDB determinar que todos os sistemas de ensino devem promover a 

valorização dos seus profissionais, a maioria das deliberações posteriores estão voltadas para 

os profissionais da rede pública de ensino, excluindo os profissionais que se dedicam ao 

ensino nas redes privadas e confessionais de ensino. Consequentemente, enfraquece o 

processo de profissionalização docente enquanto categoria.  A segunda é que, apesar de todas 

as deliberações legais que surgiram após a LDB de 1996, os profissionais da educação pública 

vivem um momento delicado para o cumprimento dessa legislação por parte das prefeituras e 

estados em todo o país, a despeito de protestos e paralisações realizados pela CNTE
22

. 

 Vivenciando esse contexto, o professor necessita conduzir o seu processo pessoal de 

profissionalização dentro de tendências atuais para o ensino.  Essas tendências são gestadas 

dentro do ambiente das universidades, às quais muitas vezes, os profissionais, absorvidos por 

suas práticas cotidianas, possuem dificuldades de acesso. 

 Para Tardif (2010, p. 239): “[...] se a pesquisa universitária vê nos professores sujeitos 

do conhecimento, ela deve levar em consideração seus interesses, seus pontos de vista, suas 

necessidades e suas linguagens, e assumir isso através de discursos e práticas acessíveis, úteis 

e significativas para os práticos”, ao invés de utilizar-se dela apenas para favorecer seus 

                                                             
20 Grifo da autora. 
21 Grifo da autora. 
22 Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). 
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currículos como no caso em que “a pesquisa universitária sobre o ensino é demasiadas vezes 

produzida em benefício dos próprios pesquisadores universitários”.   

 No passado, os professores necessitavam se preocupar com os saberes que eles 

deveriam “transmitir” para os seus alunos em sala de aula.  Nos dias de hoje, “os professores 

têm que lidar ... mas também com a tecnologia e com a complexidade social, o que não existia 

no passado” (Nóvoa, 2001, p. 2). A complexidade do seu trabalho se amplia e com isso surge 

a necessidade de educação contínua, formação continuada, preocupação com competência 

necessária ao seu trabalho, para enfrentar a complexidade e reflexão a partir de sua prática. 

 O paradigma do professor reflexivo 
23

é um dos paradigmas dominantes nos dias de 

hoje, o qual tem embasado a maioria dos programas de formação e qualificação de 

professores.  Vários especialistas em formação de professores no Brasil e no mundo 

comprovam essa tendência de formação, a exemplo de Nóvoa, Perrenoud, Schön e Pimenta. 

 Para Pimenta (2002): 
 
A perspectiva da reflexão no exercício da docência é importante, pois 

possibilita a valorização dos professores, de seus saberes e de suas práticas, 

desde que o professor, ao investigar a sua prática
24

, reflita intencionalmente 

sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o devido suporte 
teórico. 

 

 A mesma autora nos adverte sobre a forma como o termo foi absorvido e utilizado no 

Brasil, levantando questionamento tais como: “Que tipo de reflexão tem sido realizada pelos 

professores? As reflexões incorporam um processo de consciência das implicações sociais, 

econômicas e políticas da atividade de ensinar? Que condições têm os professores para 

refletir?” (PIMENTA, 2002). 

 Ela defende que a apropriação generalizada da perspectiva da reflexão, nas reformas 

educacionais dos governos neoliberais, transforma o conceito de professor/a reflexivo/a em 

um termo, expressão de uma moda, pois não levaram em consideração as condições de 

formação dos/as professores/as, suas condições de exercício profissional com jornadas e 

salários compatíveis com o exercício crítico e reflexivo e de pesquisa.
25

É uma prática que não 

deixa a atividade investigativa de lado. Essa perspectiva centra a atenção na figura do 

                                                             
23 Gostaríamos de registrar a existência de ampla discussão no Brasil acerca do paradigma do/a professor/a 

pesquisador/a, que é um conceito amplo da ação docente envolvendo a pesquisa na prática e sobre a prática.  

Neste trabalho fizemos a opção pelos estudos sobre o professor/a reflexivo/a, por acreditarmos ser uma prática 

mais aproximada da realidade onde se desenvolveu a pesquisa que ora apresentamos. 
24 Grifo da autora. 
25 Grifo da autora. 
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professor, uma vez que somente ele pode refletir sobre a sua prática de forma profunda, por 

ser o maior conhecedor dela.   

 
A centralidade colocada nos professores traduziu-se na valorização do seu 

pensar, do seu sentir, de suas crenças e seus valores como aspectos 

importantes para se compreender o seu fazer, não apenas de sala de aula, 
pois os professores não se limitam a executar currículos, senão que também 

os elaboram, os definem, os re-interpretam. (PIMENTA 2002, p.36) 

 

 Pelos motivos expostos, os/as professores/as não podem ser formados/as como meros 

executores/as de projetos e programas de ensino, mas como profissionais que redefinem a sua 

ação de acordo com suas experiências de vida, nos ambientes de suas salas de aula. E, por 

esse motivo, necessitam possuir competências básicas, capacidade de reflexão sobre a ação. 

Sobre as competências para atuar na atualidade, Nóvoa (2001, p.3), diz: “eu tenderia a 

valorizar duas competências: a primeira é uma competência de organização, isto é, o professor 

não é, hoje em dia, um mero transmissor de conhecimento [...] e um segundo nível ... são as 

competências relacionadas com a compreensão do conhecimento”.  

 Consideramos que os/as professores/as de hoje não são mais os/as detentores/as e 

transmissores/as de conhecimento, mas são os profissionais que organizam as aprendizagens 

via meios informáticos, via organização escolar e organização do trabalho escolar.  E, mais 

que saber o conteúdo, necessita compreender a lógica interna do conhecimento que está 

trabalhando com os alunos, pois só assim será capaz de reorganizá-lo e realizar processos de 

transposição didática, de modo a levar também o seu aluno à compreensão.  Para tal, esses 

profissionais necessitam estar atentos a questões presentes no cotidiano das escolas de hoje, 

tais como: “as questões da diversidade, nas suas múltiplas facetas [...] e os desafios colocados 

pelas novas tecnologias, que têm revolucionado o dia-a-dia das sociedades e das escolas” 

(NÓVOA, 2007, p.2) 

 As questões relacionadas à diversidade têm apontado para a necessidade de um 

redirecionamento das práticas dos profissionais, que necessitam atentar-se não só para 

práticas de educação inclusiva, mas, acima de tudo, para o fato de que o paradigma do modelo 

escolar único está sendo ultrapassado por novas pedagogias e métodos de trabalho que deem 

conta de atender na sala de aula um corpo discente  cada vez mais diverso. 

 Quanto à tecnologia, mesmo sabendo que a figura, o olhar, o calor e a linguagem da 

professora e do professor não são substituíveis, essa é uma demanda com a qual o profissional 

necessita se inteirar, por se tratar de uma ferramenta com a qual os alunos convivem 

cotidianamente, já modificou o cenário das escolas, portanto, não pode ser negligenciada pelo 
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professor.  Como ferramenta poderosa para o ensino, sua utilização deve fazer parte dos 

métodos que utiliza. 

 Mas o processo de profissionalização do ofício do/a professor/a não vai ocorrer de fato 

se acontecer a partir de iniciativas governamentais ou determinações legais.  É necessário que 

seja também um desejo dos/das professores/as.   

 

Uma das ideias-força consiste em inserir a formação, tanto a inicial como a 
contínua, em uma estratégia de profissionalização do ofício de professor [...] 

Trata-se de uma perspectiva a longo prazo, de um processo estrutural, de 

uma lenta transformação. [...] Entretanto, não poderá haver 
profissionalização do ofício de professor se essa evolução não for desejada, 

desenvolvida ou sustentada continuamente por numerosos atores coletivos, 

durante décadas, para além das conjunturas e das alternâncias políticas 
(PERRENOUD, 2002, p. 9-10) 
 

 Então é necessário que esse seja um projeto de uma categoria de professores/as, em 

que haja um contínuo, que não se desmantele a cada mudança de governo no nosso país, mas 

que seja buscado por muitas décadas, na formação de professores/as em todos os níveis 

(inicial e contínua);  para que venha de fato apresentar resultados concretos nas salas de aula. 

 Perrenoud (2002) ainda nos lança um questionamento: “Por que formar os professores 

para que possam refletir sobre sua prática?”. Continua afirmando que devemos procurar 

respostas para essa indagação nas evoluções e ambições dos sistemas educativos, porque é de 

lá que emanam as necessidades de um profissional reflexivo das suas ações.  

 Ele aponta alguns motivos pelos quais devemos buscar essa formação, pois podemos 

esperar que uma prática reflexiva: 

 

 Compense a superficialidade da formação profissional; 

 Favoreça a acumulação de saberes de experiência; 

 Propicie uma evolução rumo à profissionalização; 

 Prepare para assumir uma responsabilidade política e ética; 

 Permita enfrentar a crescente complexidade das tarefas; 

 Ajude a vivenciar um ofício impossível; 

 Ofereça os meios necessários para trabalhar sobre si mesmo; 

 Estimule a enfrentar a irredutível alteridade do aprendiz; 

 Aumente a cooperação entre colegas; 

 Aumente as capacidades de inovação 

(PERRENOUD, 2002, p. 48) 

  

 Se os profissionais não desejam atingir essas dimensões no desenvolvimento de suas 

atividades, não devem buscar nem incentivar a reflexão das práticas realizadas por eles. A 
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capacidade reflexiva do/da professor/a deve estar sempre a postos para ser mobilizada em 

qualquer situação (durante a ação) que pode ser de urgência ou incerta.   

 
Mesmo quando a ação presente é breve, os atores devem ser treinados a 

pensar naquilo que farão.  Entre trocas de bola que duram apenas frações de 

segundo, um bom tenista aprende a refletir para planejar a próxima jogada. 
Ele tergiversa um momento, e seu jogo só melhora se ele consegue avaliar 

corretamente e no tempo de reflexão disponível e integra sua reflexão ao 

desenrolar normal da ação [...]. De fato, nossa concepção da arte da prática 

deveria reservar um lugar central às formas pelas quais os profissionais 
aprendem a criar oportunidades de refletir durante a ação. (SCHÖN, 1996, 

apud PERRENOUD, 2002, p. 34) 

 

 Não é difícil comparar a ação de um tenista descrita por Schön com várias situações 

que os professores necessitam realizar durante um momento de aula, seja para ilustrar uma 

situação necessária à compreensão do conhecimento pelo aluno, seja para dar uma resposta a 

um questionamento que é feito pelo seu aluno que lhe foge completamente ao controle.  

Nesses momentos, os/as professores/as necessitam lançar mão da formação que receberam 

para refletir durante a sua ação em sala de aula. 

 Mas esse tipo de postura não é desenvolvido de um dia para uma noite; ela vai se 

estruturando de forma continuada durante a nossa vida profissional. 

 

A prática reflexiva, como seu nome indica, é uma prática cujo domínio é 

conquistado mediante a prática.  É claro que é importante nomeá-la, suscitar 
uma adesão a essa figura particular do profissional.  Contudo, o passo 

decisivo só é dado quando a reflexão transforma-se em um componente 

duradouro do ‘habitus’ – essa ‘segunda natureza’ responsável pelo fato de 

que, a partir de certo limite, torne-se impossível não fazer mais perguntas, 
exceto depois de uma cura de desintoxicação! (PERRENOUD, 2002, p. 63) 
 

 Desta forma, é preciso desenvolver no professor um habitus reflexivo nos moldes dos 

estudos de Bourdeau (2005), para que esse habitus seja produtor de um habitus gerador de um 

constante questionamento por parte do/a professor/a sobre e nas suas ações, para que passe a 

um ponto que ele já não consiga agir sem antes questionar sobre o que está fazendo, 

transformando-se num processo natural, ou seja, numa prática reflexiva. 

 Para concluir essas reflexões sobre a formação dos/as professores/as para atender as 

demandas dos dias atuais, fico com as reflexões realizadas por Nóvoa (2007), quando aponta 

três medidas para a formação de professores/as: “É preciso passar a formação de professores 

para dentro da profissão, é preciso promover novos modelos de organização da profissão e é 

preciso reforçar a presença pessoal e pública dos professores”. 



51 
 

 Quando fala de passar a formação de professores/as para dentro da profissão, o autor 

aponta para a necessidade da comunidade dos formadores/as de professores/as e a 

comunidade dos/as professores/as se tornarem mais “permeáveis e imbricadas”, pois um 

grupo necessita estar presente no trabalho do outro para que possa ocorrer uma formação cuja 

presença da profissão esteja mais presente na formação. 

 Ao afirmar que é preciso promover novos modelos de organização da profissão, o 

autor alerta para o fato de estarmos vivenciando contradições na nossa atuação docente, à 

medida que sofremos regulação externa e, quanto mais se fala de autonomia do trabalho do 

professor, mais a nossa ação é controlada, provocando uma diminuição da liberdade e da 

independência do/a professor/a. 

 Nas últimas décadas, temos também vivenciado muitas reformas educacionais que são 

impostas aos/às professores/as sem que tenham um envolvimento ativo nas suas elaborações. 

Por esse motivo, os/as professores/as não têm sentimento de pertencimento, elas acabam por 

não atingirem o sucesso. Por isso é necessário reforçar a presença pessoal e pública dos/as 

professores/as nos grupos que pensam a educação no nosso país.  O regresso dos profissionais 

da educação ao centro das discussões no século XXI é incontestável.  Sua formação, suas 

práticas, suas posturas, suas formas de enfrentamento à diversidade e às tecnologias são 

amplamente discutidos por especialista em todo o mundo.   

 Jonh Dewey é citado por Nóvoa (2007, p.10) durante uma conferência sobre o 

regresso dos professores, relembrando uma curiosa história sobre “uma escola de Chicago na 

qual se ensinava a nadar através de exercícios vários, sem que os alunos entrassem na água. 

Um dia alguém perguntou a um desses jovens o que aconteceu no dia em que se lançou à 

água. A resposta veio pronta: “Afundei-me”. 

 Na formação de professores/as também é assim.  Devemos ter a nítida noção de que 

podemos aprender a desenvolver métodos, aplicar técnicas, construir materiais os mais 

diversos.  Mas se essa experiência não ocorrer imbricada com a ação de docentes que já se 

encontram no exercício da profissão, apoiada em teorias sólidas sobre o desenvolvimento 

profissional dos professores, formando uma teia de experiências no estudante que servirá 

como base de sustentação para a sua prática futura em sala de aula, estaremos ensinando 

professores/as a nadarem fora d’água e, quando chegarem de fato ao mar da sala de aula, 

sucumbirão. 
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1.3. Sobre a formação de professoras para o Ensino de Matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental  

 

 

 As investigações da Educação Matemática sobre a formação de professores/as de 

Matemática têm apontado mudanças de paradigma no decorrer das últimas décadas.  Segundo 

a retrospectiva realizada por Ferreira (2003), que é parte integrante do livro organizado por 

Fiorentini sobre a formação de professores/as de Matemática, a realidade brasileira não se 

distancia das principais tendências mundiais.  Essa autora mostra que essas pesquisas já 

estiveram preocupadas em modelar o comportamento do/a professora, em examinar os efeitos 

de determinadas estratégias de ensino (anos 1970), passando a se preocupar com o 

pensamento do/a professor/a sobre seu desenvolvimento cognitivo e moral, no entanto sem ter 

a prática desses/as profissionais muito reconhecida (anos 1980). 

 Somente a partir dos anos 1980, iniciou-se uma preocupação com “que o professor faz 

e pensa dentro de sua vida profissional depende dos significados que ele mantém e interpreta 

dentro de sua vida pessoal, social e profissional” (FERREIRA, 2003, p. 24). Admitiu-se que o 

conhecimento se constrói a partir da experiência dos/as professores/as  e que é uma 

construção individual. Nesse período, os pensamentos estavam enraizados no paradigma do 

“pensamento do professor”. 

 Em todo o mundo, somente nas últimas décadas do século XX, as pesquisas se 

centraram “no processo de aprender e ensinar dos professores como também em suas crenças, 

suas concepções e seus valores” (FERREIRA, 2003, p. 24). Valorizaram a figura do/a 

professor/a, que passa a ser considerado/a um elemento importante no processo ensino-

aprendizagem. 

 No Brasil, a década de 1980 se apresenta como um período ainda improdutivo nas 

pesquisas sobre formação de professores/as, que só passa a se desenvolver nos últimos anos 

dessa década e se torna uma área ativa nas pesquisas. 

 Ao concluir suas pesquisas sobre a formação de professores/as de Matemática, 

Ferreira (2003, p. 31) aponta: 

 
O processo de formação acadêmica de professores que ensinam matemática 

tem sido um dos principais temas das pesquisas relacionadas à formação e ao 
desenvolvimento profissional de professores de matemática realizadas no 

Brasil. Esse interesse tem passado por alterações ao longo das últimas 

décadas. 
 



53 
 

 Nessas pesquisas se incluem as relacionadas à formação das professoras que ensinam 

Matemática nos anos iniciais do EF. Essas pesquisas apontam para novos rumos que, segundo 

a citada revisão, não estão mais interessados em “desenvolver novas e inusitadas técnicas ou 

em propor ‘treinamentos’ para os professores. Os pesquisadores agora se dedicam a procurar 

compreender melhor quem é esse professor de matemática, como ele pensa e como isso se 

relaciona com sua prática” (Ferreira, 2003, p. 38). 

 Esse período (os anos de 1990) corresponde ao que Fiorentini & Lorenzato (2007, p. 

36) descreve como um “grande movimento nacional de formação de grupos de pesquisa, de 

consolidação de linhas de investigação e de surgimento de cursos de Mestrado/Doutorado em 

EM”, quando surgem novos focos de investigação e entre eles o “desenvolvimento 

profissional de professores de matemática”. A partir daí também surge o GT “Matemática nos 

anos iniciais do EF
26

” em eventos como o SIPEM e o ENEM.  

 Em um levantamento de 25 anos de pesquisas brasileiras sobre “Formação de 

Professores que ensinam Matemática”, Fiorentini, et. al (2002, p. 138), declaram que esta 

denominação é “para contemplar o professor da Educação Infantil e das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental”.  Eles revelam que as pesquisas sobre formação de professores que 

ensinam Matemática passou de, (na década de 1970) 7 trabalhos, para, (na década de 1990) 62 

trabalhos. Contou-se com 20 estudos anuais a partir de 2000.  Eles atribuem esse aumento ao 

surgimento de Pós-graduações que contemplam a Educação Matemática, as tendências 

mundiais de reconhecimento do/a professor/a como elemento fundamental e ao próprio 

crescimento das demandas sociais do mundo globalizado, que apontam a necessidade de uma 

constante atualização do/a professor/a. 

 Os estudos desse grupo identificaram que 34,8% dos trabalhos analisados tratavam da 

formação inicial, totalizando 24 trabalhos, dentre os quais apenas 4 investigavam a formação 

de professores das séries iniciais. Já nos trabalhos referentes às disciplinas da Prática de 

Ensino e Estágio Supervisionado (12 trabalhos), metade das pesquisas tratavam da formação 

do professor que leciona Matemática nas séries iniciais.  

 Ao concluir os dados da pesquisa, declararam que “quanto à formação inicial do 

professor para ensinar Matemática na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, encontramos poucos estudos e, excetuando-se dois, todos os demais referem-se 

ao antigo curso de Magistério” (FIORENTINI, et. al., 2002, p. 156).  Ressalta ainda que a 

pergunta “como acontece a formação didático-matemática do professor nos cursos superiores 

                                                             
26 Séries iniciais à época do surgimento. 
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de Pedagogia? Parece não ter atraído ainda o interesse dos pesquisadores em Educação 

Matemática”. 

 Essa é uma realidade que vem se modificando ainda muito lentamente no início desse 

novo século, pois existiu um aumento significativo nas pesquisas sobre o conhecimento 

matemático a ser ensinado nos anos iniciais do EF. Mas a pesquisa sobre a formação de 

professores/as para essa área ainda está focalizada em iniciativas pontuais no Brasil, a 

exemplo de Pavanello (2008), Guimarães & Borba (2009), Passos & Romanatto (2010), 

Moura (2005) e Curi (2005).  

 As pesquisadoras Guimarães & Borba (2009), em livro organizado pela Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática (SBEM), analisam as temáticas das produções sobre o 

ensino de Matemática, nos anos iniciais de escolarização, presentes no GT1 e concluem: 

 
As pesquisas realizadas pelos componentes do GT1 têm em comum o nível 
de escolarização, mas diferem no que diz respeito aos conceitos matemáticos 

e aspectos teórico-práticos abordados. Nesse sentido, têm-se desenvolvido 

estudos referentes a números e operações, a grandezas e medidas, a espaço e 
forma(geometria) e ao tratamento da informação(educação estatística). (p. 5) 

 

 De acordo com uma análise dos temas, observamos que seguem a tendência 

apresentada pelos PCN de Matemática para esse nível de ensino.  Destacamos ainda que 

alguns trabalhos tratavam de pesquisas sobre formação de professores na perspectiva do 

professor pesquisador e do professor reflexivo, além das temáticas apresentadas pelas autoras. 

 Sobre o fato de essas informações produzidas pela comunidade científica chegarem de 

fato às professoras que ensinam Matemática nos anos iniciais do EF, sabemos que é uma 

realidade ainda distante, isso porque, apesar de nos ambientes onde ocorrem a divulgação 

dessas pesquisas  existir um aumento significativo de produções sobre essa modalidade de 

ensino entre os pesquisadores, a presença das professoras de profissão nesses espaços é ainda 

muito pequena; não fazem parte das leituras circulantes em seus ambientes de trabalho, as de 

revistas como a “Educação Matemática em Revista” da SBEM, entre outras que divulgam 

pesquisas consolidadas no campo da Educação Matemática. 

 Ainda sobre os conhecimentos que devem de fato ser ensinados no ambiente das salas 

de aula, é recorrente na fala de diversos profissionais que a educação estatística e a 

geometria
27

 são pouco presentes nas aulas de matemática. Guimarães (2009, p. 87) afirma que 

“a educação estatística visa envolver procedimentos impregnados pelo espírito de 

investigação” e corrobora as orientações dos PCN de Matemática, quanto ao trabalho em sala 

                                                             
27 Esta principalmente. 
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de aula com o tratamento de informação, “a finalidade é que o aluno venha a construir 

procedimentos para coletar, organizar, comunicar e interpretar dados, utilizando tabelas, 

gráficos e representações que aparecem frequentemente em seu dia-a-dia” (BRASIL, 1997, p. 

56). 

 Quanto ao segundo elemento, a geometria, Nacarato et. al. (2006, p. 197) postula:  

 

Temos observado em nossa prática, nos contextos de formação de 
professores que ensinam Matemática, no Brasil, o quanto a Geometria, 

apesar de todos os avanços nas pesquisas, continua distante da maioria das 

salas de aula de educação básica. Acrescentando-se a isso a reduzida carga 
horária dedicada a esse conteúdo nos cursos de licenciatura (formação inicial 

de professores especialistas). 

 

 Essa afirmação também demonstra que a pouca presença do conteúdo Geometria nos 

cursos de formação inicial pode estar gerando uma insegurança por parte dos/as 

professores/as para lecionar em esses conteúdos, causando o fenômeno descrito pela autora 

nas salas de aula da Educação Básica.  Essa é uma realidade que não se restringe apenas às 

professoras dos anos iniciais do EF, mas também atinge os licenciados em Matemática. 

 Quando se trata do caminho percorrido para um professor se constituir professor, 

Fiorentini & Castro lançam mão de duas falas de Paulo Freire, as quais merecem ser 

relembradas.  Primeiro o fato de que esse caminho é “um processo que se evidencia 

problemático, difícil, longo e sempre inacabado” (FREIRE (1997), apud FIORENTINI & 

CASTRO, 2003, p. 152); segundo que “ninguém começa a ser educador numa terça-feira às 

quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a 

prática” (FREIRE (1997), apud FIORENTINI & CASTRO, 2003, p. 121).  Os referidos 

autores voltam-se, assim, para o processo de construção de um professor/a reflexivo/a de 

Matemática, que se forma a cada dia, a partir da reflexão sobre a prática. 

 Esse entendimento é exposto pela maioria das análises feitas nessa área, tanto em 

trabalhos sobre o conhecimento matemático, como nos referentes à formação de 

professores/as.  Eles mostram que a formação inicial dos/as professores/as deve funcionar 

como uma simetria invertida durante a construção dos seus saberes da experiência. “A 

simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele em que 

vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera”. (CNE, 

2002, p. 1). É um processo em que as ações realizadas durante a sua formação devem servir 

de exemplos para o efetivo exercício da profissão, desenvolvido em ambiente próximo da 

realidade onde irá atuar. 
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 Os professores Passos & Romanatto (2010) escreveram uma proposta para o Ensino da 

Matemática na formação de professores/as dos anos iniciais, elencando aspectos teóricos e 

metodológicos pertinentes para a realização dessa atividade. Nesse estudo, eles discutem o 

fato de que essa realidade que, segundo os DCN para a formação de professores/as, deve ser 

simétrica.  Não deve ser trabalhada com a utilização de uma única teoria psicológica sobre a 

aprendizagem.  

 

Devemos ressaltar que, em relação ao trabalho docente, a adoção de uma 
teoria sobre a aprendizagem implica na adoção de procedimentos 

metodológicos coerentes com os pressupostos dessa teoria.  Entretanto, 

questionamos a adoção de uma única teoria psicológica sobre a 
aprendizagem em função da complexidade do trabalho docente que deve 

articular os mais diversos elementos presentes no fenômeno educacional. 

(PASSOS & ROMANATTO, 2010, p. 31) 

 

 Concordamos com o fato de que o diálogo entre várias teorias da aprendizagem em 

Matemática é bastante salutar para o enfrentamento de uma realidade tão complexa quanto a 

dos anos iniciais do EF. 

 Koch & Ribeiro (2001) desenvolveram estudos sobre a forma como deve ocorrer o 

Ensino da Matemática quando o/a professor/a adota uma perspectiva de mediador entre o 

aluno e o saber matemático. 

 

O ensino da Matemática precisa proporcionar aos alunos experiências 

diversificadas em contextos de aprendizagem ricos e variados, contribuindo 
para o desenvolvimento de capacidades e hábitos de natureza cognitiva, 

afetiva e social: estimulando a curiosidade, o sentido crítico, o gosto de 

comunicar, de enfrentar e resolver problemas. (KOCH & RIBEIRO, 2001, p. 

46) 
 

 Ora, se o ambiente da sala de aula exige todas essas características apresentadas pelos 

autores, e o ambiente de formação inicial deve funcionar dentro da perspectiva da simetria 

invertida, essas são características que também necessitam estar presentes nos cursos de 

Pedagogia, para que o/a futuro/a professor/a possa se posicionar como mediador/a em aulas 

de Matemática, no ambiente da sala de aula dos anos iniciais e desenvolver atividades dentro 

da teoria da aprendizagem que mais se adequar às peculiaridades da sala de aula onde atua. 

 De fato, apenas a instituição de novas DCN para a formação de professores/as não é 

suficiente para que realmente ocorra uma formação inicial comprometida com a prática e 

aproximada à realidade dos/as profissionais que já desenvolvem o ensino naquela modalidade. 
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 Para Guimarães, et. al. (2004, p.2): 

  
Promover discussões teóricas acerca de questões metodológicas não são 

medidas suficientes para oferecer uma formação inicial de qualidade. Faz-se 

necessário, assim, que os cursos de formação de professores ofereçam 
condições de relacionar teoria e prática numa perspectiva dialética.  
 

 O que de fato deve acontecer é o desenvolvimento de ações pedagógicas dentro dos 

cursos de Pedagogia para que a discussão se efetive e deixe de ser uma utopia, tornando a 

ação, uma prática aproximada à escola.  Devemos ressaltar a importância de presença de 

professores/as formadores/as comprometidos/as com a construção dessa relação teoria-prática, 

desde o primeiro ano de formação nesse curso, para que de fato as propostas educacionais se 

efetivem. 

 Nesse contexto, a pesquisa de Curi (2004
28

) é, sem dúvidas, a que mais contribuiu para 

análises de cursos de formação de professoras que ensinam Matemática nos anos iniciais do 

EF. Em sua tese de Doutorado, ela realiza análise das organizações curriculares dos cursos de 

Pedagogia, baseando-se numa vasta e detalhada apreciação da legislação brasileira atual, bem 

como fundamentando-se, principalmente, nos estudos de Shulman (1992), Shön (2000), 

Tardif (2002), Nóvoa (1992) e Perrenoud (1999).  A autora argumenta que o processo de 

formação dessas professoras é muito complexo devido à diversidade de atribuições e “à 

complexidade da formação agregam-se novos desafios, por exemplo, construir competências 

específicas para trabalhar com essas diferentes áreas do conhecimento” (CURI, 2005
29

, p.21). 

 Ela ressalta que, para os/as professores/as especialistas, os desafios já são grandes, 

pois não só necessitam saber o conhecimento específico, mas também precisam se preocupar 

com outras situações envolvidas no processo ensino-aprendizagem. Mostra que “no caso dos 

professores polivalentes, essas demandas se multiplicam, pois, como trabalham com 

diferentes áreas de conhecimento, é preciso, ‘saber’ várias disciplinas para ‘ensiná-las’” 

(CURI, 2005, p. 149). Curi (2005) também realiza uma análise histórica detalhada da 

formação de professores/as para ensinar Matemática, desde o século XIX, com a implantação 

das escolas normais no Brasil até a lei 9.394/96, nossa mais atual LDB.   

 A partir do referencial teórico explorado por ela, foram apontados como resultados de 

pesquisas a identificação de grupos de informações que Curi (2005) classificou como: 

características do conhecimento do professor, conhecimentos do professor considerados 

essenciais para ensinar Matemática e influência de crenças, de concepções e de atitudes no 

                                                             
28

 Ano da defesa da sua tese de doutorado. 
29 Ano da publicação de livro fruto da sua tese de doutorado. 
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conhecimento do professor para ensinar Matemática. Categorias que também procuro 

identificar nesta pesquisa. E as duas conclusões apresentados nos estudos de Curi (2005) que 

consideramos de maior importância são as abaixo mencionadas: 

 

Há um predomínio de uma formação generalista, assentada nos fundamentos 

da educação, que não considera a necessidade de construir conhecimentos 
sobre as disciplinas para ensiná-las, deixando transparecer uma concepção 

de que o professor polivalente não precisa ‘saber Matemática’, basta saber 

como ensiná-la. [ e ] 

Verificamos a presença maciça das disciplinas denominadas Metodologia de 
Ensino de Matemática e Conteúdos e Metodologia de Ensino de Matemática, 

permitindo inferir que os cursos de Pedagogia elegem as questões 

metodológicas como essenciais à formação de professores polivalente. 
(CURI, 2005, p. 152) 
 

 Considerando que as análises dessa pesquisa foram realizadas em âmbito nacional, 

desejamos verificar a situação referente à Matemática, presente no currículo de formação em 

Pedagogia na UFS, para aproximá-la à pesquisa de Curi (2004). Isso porque sabemos que a 

postura de formação generalista é um posicionamento historicamente instalado nos cursos de 

Pedagogia. Mas acreditamos não satisfazer as demandas apresentadas para os/as pedagogos/as 

nos dias atuais, por se tratarem de profissionais que atuam mais em sala de aula do que no 

gerenciamento educacional e, portanto, devem ser melhor preparados para ela.  

 Tanto nessa pesquisa como em outros documentos escritos pela autora sobre a 

temática, a autora adverte para o fato de que, conforme a organização dos cursos de 

Pedagogia atualmente, haverá dificuldade de implementação das inovações apresentadas pela 

nova legislação.  

 
Tem sido dada pouca atenção ao desenvolvimento de saberes para ensinar 

matemática nos cursos de Pedagogia, e, portanto, além de poucos 

referenciais teóricos temos também poucos referenciais experienciais que 
nos possibilitem implementar as mudanças curriculares propostas pela nova 

legislação. (CURI, 2004, p. 16) 
 

 Atentamos para o fato de que essa fala foi escrita antes da instituição das DCN para o 

curso de graduação em Pedagogia, licenciatura, realizado pela Resolução do CNE n° 1/2006. 

Esta apresenta um destaque para o fato de que o Ensino de Matemática deve ser realizado 

dentro de uma postura interdisciplinar, por um/a profissional com condições de realizar uma 

transposição didática de qualidade, conforme veremos no próximo tópico. 
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A Legislação atual para a formação de professoras que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental 

 

 

 Após a promulgação da LDB, no ano de 1996, no Brasil, surgiram vários instrumentos 

legais de regulação da formação e do trabalho do/a professor/a.  Nessa discussão, lançamos o 

olhar sobre as deliberações contidas nesses documentos acerca da formação de professoras 

para o ensino de Matemática nos anos iniciais do EF.   

 Na sociedade em que vivemos, o direito é constituído por um conjunto de regras 

jurídicas que pautam os caminhos das pessoas que convivem em sociedade.  Esse conjunto 

exerce um poder de controle social, e pode ser transformados em leis a partir da normatização, 

tornando-se um direito que podemos chamar de positivo. No caso da educação, os direitos dos 

indivíduos estão na lei, mas, por se tratarem de direitos subjetivos, os indivíduos devem 

requerer o seu cumprimento. 

  Nesse contexto, podemos comparar a moral da sociedade ao que P. Bourdieu 

conceitua como sendo as práticas culturais de um determinado grupo social.  Estas, na medida 

em que são incorporadas em suas práticas, agem como um habitus gerador, diferente das leis 

que, apesar de criarem habitus pelo uso e internalização das regras por elas instituídas, age 

exercendo sobre os membros de uma determinada sociedade uma violência simbólica. Em 

decorrência disso, a lei é um instrumento produzido dentro de um ambiente social (pelos 

próprios agentes, em geral possuidores de um maior capital social) que age como regulador da 

vida dos indivíduos pertencentes àquele grupo. 

Segundo Bourdieu & Passeron (1975, p.44), o habitus, é  “um produto da 

interiorização dos princípios de um arbitrário cultural como trabalho de inculcação que deve 

durar o bastante para produzir uma formação durável”, havendo a possibilidade do cultivo do 

habitus em um determinado grupo através do habitus cultivado que, segundo o mesmo autor 

(2005, p.211), é “uma disposição geral geradora de esquemas particulares capazes de serem 

aplicados em campos diferentes do pensamento e da ação”.  Nessa perspectiva, pode-se 

afirmar que a lei se torna um instrumento hábil para a produção e o cultivo de regras de 

convivência em um determinado grupo, por se tratar de uma disposição que é produzida por 

agentes do grupo para atuarem sobre o todo, possuindo dispositivos convincentes de adesão 

(punitivos e/ ou coercitivos). Estes agem sobre o grupo de forma eficiente, cultivando, mesmo 

que inconscientemente, esquemas que se perpetuarão no ambiente daquela comunidade. 
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Sendo que a base desta discussão é a legislação educacional, é esta que analisaremos com 

base nas ideias expostas acima.  

Observamos as alterações provocadas pelas bases legais aqui discutidas, iniciando pela  

LDB nº 9394/96 que, no título VI, delibera acerca dos profissionais da educação, nos seus art. 

62 e 64 garante: 

 
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 
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. 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional a educação 

básica, será feita em curso de graduação em pedagogia ou em nível de pós-
graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a 

base comum nacional. (BRASIL, 1996) 

 

Aparecem aí duas características que merecem ser ressaltadas. Primeiro o fato de que a 

EI e os cinco primeiros anos do EF são os únicos anos da educação básica que permitem a 

atuação de profissionais sem formação em nível superior (os formados em  nível médio na 

modalidade normal)
30

. Em segundo lugar, que o exposto no art. 64 dá ao curso de licenciatura 

em Pedagogia dupla função: a de formar profissionais para atuarem diretamente na prática 

docente de sala de aula na EI, nos anos iniciais do EF (e, portanto, como professoras que 

ensinam Matemática nesses espaços escolares) e formar profissionais para atuarem fora de 

sala de aula, em diversos segmentos da administração, planejamento e orientação pedagógica 

da educação na função de Pedagogos/as nas escolas ou em Secretarias de Educação.  

Ainda na LDB, sobre a formação do currículo do EF, a Matemática recebe destaque na 

base nacional comum que está estabelecida no 1º parágrafo do art. 26, quando é apontada 

como componente obrigatório; no art. 32, quando é tratado o objetivo do EF de formar 

plenamente o cidadão; no inciso I, quando o cálculo aparece como meio para o 

desenvolvimento da capacidade de aprender deste cidadão, o que pressupõe que se faz 

necessário formar um/a professor/a que seja capaz de atuar nessas frentes de maneira eficaz. 

  Observando o exposto, é necessário avaliar o nível de importância dada a essa ciência 

dentro dos cursos de formação de professores/as, uma vez que ela será ensinada por todos 

os/as profissionais de forma obrigatória, com certo grau de destaque sobre as demais 

                                                             
30 Formação que não será incorporada nesta discussão. 
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disciplinas. Esse destaque fica claro, por ocasião da distribuição da carga horária nas grades 

curriculares dos cursos de EF, de 1° ao 5° ano de escolas públicas, no Estado de Sergipe, nos 

quais a Matemática recebe uma das cargas horárias maiores (só equiparada a Português) do 

currículo, em detrimento das demais disciplinas. É-lhe comumente atribuída uma carga 

semanal de 4 a 5 horas/aula. 

A Resolução da Câmara de Educação Básica nº 2, de 1998, institui as DCN para o EF, 

nela a Matemática aparece entre as áreas do conhecimento que devem ser desenvolvidas de 

modo integrado em torno do paradigma curricular, da vida cidadã e de seus diversos aspectos. 

As orientações dessa resolução são bastante amplas e não deixam claro como deve ser essa 

integração, transformando a tarefa dos/as professores/as em uma missão interdisciplinar 

complexa. 

A Resolução do CNE (Conselho Pleno), nº 1, de 2006, institui as DCN para o Curso 

de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, em consonância com a LDB. Ela determina que o 

que está descrito nas diretrizes se aplica à formação inicial dos profissionais para o exercício 

da docência na EI e nos anos iniciais do EF. Confirma a multiplicidade de funções atribuídas 

ao curso de licenciatura em Pedagogia, uma vez que, além desses profissionais ele também 

forma professores/as para o curso de Ensino Médio na Modalidade Normal (formadores/as de 

professores/as); professores/as para cursos de Educação Profissional, na área de serviços e 

apoio escolar, bem como para atuação em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos (função de Pedagogo/a).  

Ainda nesse documento, em seu art. 3º, há uma preocupação com o desenvolvimento 

de habilidades compostas por “pluralidade de conhecimentos teóricos práticos, cuja 

consolidação será proporcionada no exercício da profissão” (CNE, 2006). Assim, demonstra a 

preocupação com o momento da formação inicial que, em alguns casos, não é devidamente 

valorizada pelo estudante, e, uma vez não realizada satisfatoriamente, causa entraves no 

desenvolvimento de suas atividades profissionais futuras.  A Matemática aparece nessa 

resolução entre aptidões que um egresso do curso de Pedagogia deve ter para ensinar. 

 
Art. 5º. O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

(...)  

VI – ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, 

Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes 
fases do desenvolvimento humano. (CNE, 2006) 

 

Essa é uma determinação que exige o desenvolvimento de várias habilidades e 

aquisição de vários saberes durante a sua formação inicial. Para tal é necessário saber a 
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ciência Matemática, saber ensinar Matemática, saber interdisciplinarizar Matemática e saber 

adequar Matemática, através de transposição didática adequada às diversas fases do 

desenvolvimento das crianças dos anos iniciais do EF.   

Ainda nessa resolução, no art. 6º, está descrita a estrutura do curso de Pedagogia, no 

qual a Matemática aparece no inciso I, alínea i, que diz que o egresso deste curso deve 

conhecer a “decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por 

crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de 

escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática...” (CNE, 2006).  Nessa 

perspectiva, o curso deve se propor a instrumentalizar o/a futuro/a professor/a no sentido de 

entender o universo da criança, sua forma de pensar e construir conhecimentos, além de tratar 

didaticamente todos os conteúdos de Matemática que devem ser ensinados nos primeiros anos 

de escolarização. 

 Para as análises aqui realizadas, destacamos com mais força a função do exercício da 

docência nos anos iniciais do EF da licenciada em Pedagogia.  E, dentre as tantas funções que 

o/a docente pode exercer é a que vai necessitar de uma relação maior com a Matemática. 

 Quando da homologação das DCN para o curso de Pedagogia, o CNE expediu um 

parecer que faz um detalhamento de várias questões presentes nas DCN, fazendo uma 

trajetória do curso de Pedagogia desde o período em que era ofertado no sistema 3 + 1 (desde 

a década de 1940) como os demais cursos de licenciatura, formando bacharéis até o terceiro 

ano, com a adição de um ano referente à Didática e à Prática de Ensino. Ocorria, então, uma 

dissociação, oferecendo habilitação para ensinar nos anos iniciais do EF (à época séries) 

apenas aos do segundo caso. Passou, então, pela Lei da Reforma Universitária nº 5.540, de 

1968, que facultava à graduação em Pedagogia, a oferta de habilitações: Supervisão, 

Orientação, Administração e Inspeção Educacional, assim como outras especialidades 

necessárias ao desenvolvimento nacional e às peculiaridades do mercado de trabalho.  

 Referências do campo da educação, a exemplo de Brzezinski (1996) e Freitas e Sobral 

(2009), apontam que, devido a mudanças históricas, o público-alvo dos cursos de Pedagogia 

deixa de ser (em sua maioria) as professoras que já possuíam experiência profissional, 

egressas do Curso Normal de Ensino Médio. Estas buscavam desenvolver atividades de 

Supervisão, Orientação, Administração e Planejamento Educacional como Pedagogas. Sendo 

que o público passou a ser, estudantes sem experiência profissional como professoras, 

advindos do Ensino Médio regular que se formam para atuar nos anos iniciais do EF, na 

função de professoras.   
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 Atentas a essa mudança de perfil, no início da década de 1980, várias universidades 

efetuaram reformas curriculares, levando o currículo do curso a se preocupar mais em formar 

professoras para atuarem na Educação Pré-escolar (EI) e nas séries iniciais do Ensino de 1º 

grau (EF), com mais ênfase nos processos de ensinar e aprender, além do de gerir escolas.  

 O relatório do referido parecer traz em seu corpo o objetivo do curso de pedagogia, 

como sendo: 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 
para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. As 

atividades docentes também compreendem participação na organização e 

gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 
- planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

tarefas próprias do setor da Educação; 

- planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 

projetos e experiências educativas não-escolares; 
- produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. (CNE, 2005) 

 

 Um objetivo tão amplo demonstra a necessidade de uma maior preocupação com a 

formação de um/a profissional habilitado/a para atuar em tantas frentes.   

Esse mesmo relatório descreve as atribuições do/a Pedagogo/a que atuará nos anos 

iniciais do EF, relativo ao ensino de várias ciências.  

 

É importante ainda considerar que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

os alunos devem ser introduzidos nos códigos instituídos da língua escrita e 
da linguagem matemática com a finalidade de desenvolverem o seu manejo. 

Desta forma, o Licenciado em Pedagogia precisa conhecer processos de 

letramento, modos de ensinar a decodificação e a codificação da linguagem 

escrita, de consolidar o domínio da linguagem padrão e das linguagens da 
matemática

31
. (CNE, 2005) 

 

 A Linguagem e a Matemática aparecem mais uma vez em situação de destaque com 

relação às demais disciplinas do currículo.  O destaque dado faz com que haja a exigência de 

uma formação sólida para estes profissionais. 

 Até aqui discutimos várias normas que trazem determinações para o curso de 

Pedagogia licenciatura, o qual forma profissionais para atuarem na EI e primeiros anos do EF. 

Vimos também várias determinações e orientações que reforçam a importância do saber 

matemático dos/as professores/as formados/as nesses cursos.  Essas leis e resoluções 

                                                             
31 Grifo da autora. 
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provocaram a alteração dos currículos dos cursos de Pedagogia em todo o país. Concluímos 

que o papel desse/a agente de construção e transformação é fundamental no espaço escolar. 

Mas sabemos que a geração de habitus não é um movimento instantâneo; igualmente, 

entendemos que a internalização de coisas que estão postas nessas leis e resoluções, tanto por 

parte das professoras formadas (dos cursos de Pedagogia), como das professoras em 

formação, necessitam de um tempo para deixar de existir apenas no papel e no imaginário 

para passar a fazer parte da prática.  Esta só se dará de forma satisfatória a partir de ações 

diárias de transformação dessa mesma prática. 

 Quanto ao fato de o curso, por muitas décadas, possuir um corpo discente que já 

atuava nos anos iniciais do EF e buscava uma especialização a fim de trabalhar como 

especialista, percebemos  que essa realidade foi modificada. Mas ainda não conseguimos o 

curso de maneira diferente do passado, mesmo que ele possua um currículo que deve formar 

um/a profissional menos especialista em Educação do que especialista em Ensino-

aprendizagem dos anos iniciais. Em decorrência disso, deixará não só o ensino de 

Matemática, bem como de outras disciplinas do currículo à parte, na formação inicial dessas 

professoras. Estas, por sua vez, não se sentem comprometidas nem habilitadas como 

professoras que ensinam Matemática nos anos iniciais do EF.  

Segundo Silva (1999), “as teorias educacionais mais amplas, estão recheadas de 

afirmações sobre como as coisas deveriam ser”.  Esse pensamento denota o quanto as leis e 

normas se apresentam distanciadas das realidades em que vivem as escolas brasileiras 

(independente de públicas ou privadas) e o quanto devemos lutar para transformar o real no 

ideal para a melhoria da qualidade da educação brasileira. 

 

 

1.4. Relação com o saber na formação Docente: construindo os saberes da experiência. 

 

 

 Iniciamos essa discussão destacando os estudos de Charlot (2005, p. 41) sobre a 

relação com o saber, quando diz que “realizar pesquisas sobre a relação com o saber é buscar 

compreender como o sujeito apreende o mundo, e, com isso, como se constrói e transforma a 

si próprio: um sujeito indissociavelmente humano, social e singular”.  Partindo dessa 

afirmativa, podemos aferir que a relação com o saber é uma relação do sujeito com o mundo, 

é uma relação que gera transformação e é uma relação humana, individual, uma vez que cada 

sujeito possui um jeito singular e próprio de se relacionar.   
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 É necessário também criar a consciência de que essa relação só se constrói 

mediatizada  pelo universo que está ao nosso redor. Pois para o próprio Charlot (2005, p. 57) 

“o ser humano não se produz e não é produzido a não ser em uma forma singular e 

socializada”, mostrando-nos a importância de considerarmos cada relação com o saber como 

única, individual e integrada com a sociedade em que está inserida. 

 Traduzir as questões apresentadas para a forma como as professoras se relacionam 

com o saber matemático que ensinam em suas salas de aula é o que desejamos. 

 Nos estudos de Pimenta (2002), ela afirma que o/a professor/a pode produzir 

conhecimento a partir da prática, mas para isso impõe a condição de que ele reflita 

intencionalmente sobre essa prática e problematize os resultados à luz de uma teoria. Essas 

são características de professores/as reflexivos/as. 

 Associado a isso, analisemos que “a relação com o saber é relação de um sujeito com 

o mundo, com ele mesmo e com os outros. É relação com o mundo como conjunto de 

significados, mas, também, como espaço de atividades, e se inscreve no tempo”. 

(CHARLOT, 2000, p. 78).  Transpondo esses aspectos para a realidade estudada, podemos 

dizer que a relação da professora com o saber matemático depende de quais significados ela 

imprime a essa relação, com as diversas atividades das quais fez e faz parte, tanto como 

aprendiz, quanto como professora, nos diversos espaços (desde a universidade até a sala de 

aula atual); de quanto tempo ela faz parte desse universo.  

 Esse fato é bem contextualizado por Silva (2009, p. 9), quando postula que “para 

mobilizar-se intelectualmente, é preciso achar um sentido nesta atividade intelectual; quem 

nem entende de que se trata não faz esforço algum para pensar e aprender.  Ou seja: aprende 

quem estuda de forma ativa um assunto que, para ele, faz sentido”.  Portanto, é necessário 

pensar num processo de formação de professoras em que, desde o início de sua caminhada 

enquanto “aprendiz”, a profissional perceba os sentidos que emanam da sala de aula para que 

seja possível aprender aquilo que está estudando. 

 Por não apreender esses sentidos desde o princípio (por culpa do distanciamento da 

realidade onde atuarão), muitos/as profissionais só se dão conta dos “porquês” de aprenderem 

determinadas coisas durante a formação inicial quando iniciam a sua atuação profissional.  

Quando esse processo se inicia, os/as profissionais podem continuar estabelecendo novas 

relações com o saber ou pode ocorrer o que nos adverte Nóvoa: um/a profissional que ensina 

um determinado conhecimento há dez anos pode ser considerado um/a profissional com dez 

anos de experiência ou um/a profissional com experiência de um ano, repetida dez vezes em 
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sua sala de aula. Nesse caso, depende da postura assumida, dos significados dados a esse 

conhecimento/saber; da decisão de não deixar de refletir sobre a sua prática. 

 Desta relação não fazem parte apenas as estabelecidas durante a formação superior. 

Para Pimenta (1999), a formação docente inclui toda a vida escolar, ou seja, o passado 

estudantil do/a professor/a se manifestará no exercício da sua profissão, seja no entendimento 

dos saberes específicos, seja na compreensão do fenômeno educativo, seja na capacidade (e 

no desejo) de estabelecer uma relação dialógica com os estudantes. Sendo assim, a relação 

com o saber do/a professor/a enquanto estudante é bastante determinante na construção da sua 

relação com seus alunos.  

 Esse pensamento corrobora o conceito de educação continuada defendido por Marin 

(1995), que coloca como eixo da formação o conhecimento e não os espaços de formação e 

inclui todas as experiências e aprendizagens realizadas ao longo da vida. 

 

Trata-se de colocar como eixo o conhecimento, centro da formação inicial 

ou básica, de formação continuada; de realizar e usar pesquisas que 
valorizem o conhecimento dos profissionais da educação e tudo aquilo que 

eles podem auxiliar a construir. É o conhecimento, ainda, estabelecido como 

fulcro das novas dinâmicas interacionais das instituições para a valorização e 

a superação de seus problemas e dificuldades.  
(...) 

Em perspectiva, a concepção de educação continuada pode acrescentar a 

idéia de outros modos de socialização deixados de lado por Chantrai-ne-
Demailly. Tais aspectos, ao lado dos instituicionais ou profissionais, 

compõem visão mais completa, cada vez mais aceita e valorizada, sobretudo 

com a proposição e a implementação desses processos no lócus no próprio 
trabalho cotidiano, de maneira contínua, sem lapsos, sem interrupções, uma 

verdadeira prática social de educação mobilizadora de todas as 

possibilidades e de todos os saberes dos profissionais.  (MARIN, 1995 p. 17-

18) 

 

Para que isso ocorra, é necessário que o/a profissional, na sua trajetória formativa, 

contemple os três saberes enunciados por Pimenta (1999): do conhecimento, pedagógicos e da 

experiência. 

A autora aponta em estudos posteriores que, nos cursos de formação, têm-se praticado 

algumas “ilusões”, de que alguns tipos de saberes podem se transformar em outros. A partir 

de tais postulados, conclui: 

 

Os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não geram os saberes 

pedagógicos. Estes só se constituem a partir da prática, que os confronta e os 
reelabora.  Mas os práticos não os geram só com o saber da prática.  Então 

parece que estamos diante de um problema de diálogo, cuja raiz é 

epistemológica. [...] Assim será enquanto formadores e formados se 
contentarem com saberes sobre a educação e sobre a pedagogia e não se 
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empenharem em construir os saberes pedagógicos a partir das necessidades 

pedagógicas postas pelo real. (PIMENTA, 2008, p. 51 e 53) 
 

 Os saberes adquiridos pelas professoras, em seus estudos de Matemática, seja como 

estudantes, seja como futuras professoras, não geram por si só os saberes necessários a elas para 

ensinar Matemática. Faz-se necessário que todos esses saberes adquiridos entrem em contato com 

o espaço da sala de aula e nessa relação gerem um novo tipo de saber: o da experiência.  Este 

saber é baseado em situações realmente postas pelo real, mas se não se estabelecer uma conexão 

(relação) sólida com os conhecimentos de Matemática geram uma prática esvaziada de sentido. 

 Os PCN de matemática para o EF é o documento normativo mais antigo e mais rico 

em detalhes sobre o aprender e ensinar Matemática; sobre os agentes e variáveis envolvidos 

nesses processos. Na sua primeira parte, apresenta um capítulo com o título “Aprender e 

ensinar Matemática no Ensino Fundamental” que trata do que é importante para a professora 

na hora de refletir sobre o Ensino de Matemática. 

 

 Identificar as principais características dessa ciência, de seus métodos, de 

suas ramificações e aplicações; 

 Conhecer a história de vida dos alunos, sua vivência de aprendizagens 

fundamentais, seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas 

condições sociológicas, psicológicas e culturais; 

 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 e 
conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão intimamente ligadas a 

essas concepções. (BRASIL, 1997, pág. 37) 

 

   Esses destaques nos alertam sobre o fato de que, para as professoras refletirem sobre o 

Ensino de Matemática, necessitam de conhecimento sobre elementos específicos dessa 

ciência, de suas características, métodos e aplicações (conhecimentos científico e 

pedagógico).  Também é necessário conhecer o que os alunos já trazem de suas vivências; as 

condições do ambiente onde essas construções e aplicações acontecem (conhecimento do 

espaço), o que envolve a aplicação de conhecimentos de várias outras ciências, como a 

psicologia, sociologia, entre outras, para que possam de fato refletirem sobre sua prática. 

 É apontada então, uma preocupação fundamental: é necessário ter clareza de suas 

próprias concepções sobre a Matemática.  São essas concepções das professoras (como elas se 

relacionam com o saber) que desencadearão uma série de ações ligadas à sua prática, desde o 

planejamento de suas aulas aos métodos e técnicas utilizados para ensinar e avaliar seus 

alunos.  Esse é, sem dúvida, um aspecto muito importante a ser levado em conta, uma vez que 

muitas estudantes de Pedagogia e até mesmo muitas professoras em exercício não possuem 
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clareza sobre quais concepções possuem sobre a Matemática.  Consequentemente, as que 

seguem em seus ensinamentos fazem escolhas pelo senso comum. 

 Os PCN de Matemática para o EF também dedicam um título ao “Professor e o saber 

matemático”, em que discute sobre a necessidade de esses profissionais possuírem 

conhecimentos sobre a história dos conceitos matemáticos.  Afirmam que a aquisição desses 

conhecimentos devem ocorrer na formação, para que eles possam adquirir elementos para 

mostrar aos alunos que a Matemática é uma ciência mutável e dinâmica, que incorpora novos 

conhecimentos com o passar do tempo.    O/A professor/a ainda necessita compreender como 

os alunos constroem seus conceitos e, a partir daí, compreender melhor aspectos de sua 

aprendizagem para melhor mediá-la. 

 Os PCN ainda apontam que o conhecimento produzido pelo matemático teórico não é 

passível de ser ensinado diretamente aos alunos, confirmando os estudos de Pimenta.  

Defendem ainda que é necessário que ocorra uma transformação do saber científico em saber 

escolar.  Esse é um processo chamado de contextualização do saber e que pressupõe uma 

transposição didática.  Em seguida, dão orientações de como um saber pode ser transformado 

em saber pleno, para tanto é necessário ser mobilizado dentro de situações diferentes daquelas 

em que foram originados. 

 
Por outro lado, um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações 

diferentes daquelas que serviram para lhe dar origem.  Para que sejam 

transferíveis a novas situações e generalizados, os conhecimentos devem ser 
descontextualizados, para serem contextualizados novamente em outras 

situações.  (BRASIL, 1997, p. 39) 

 

Tudo isso nos remete ao conceito de “mobilização” de Bernard Charlot (2000, p. 55): 

“Mobilizar é pôr recursos em movimento. Mobilizar-se é reunir suas forças, para fazer uso de 

si próprio como recurso”. Essas professoras devem inicialmente, então, mobilizar-se a si 

mesmas para auxiliar os seus alunos a realizarem as suas próprias mobilizações. 

 A professora em formação tem, então, vários momentos dessa relação em sua 

formação inicial. Dela muito dependem os encaminhamentos que dará à sua mediação com 

seus alunos, em busca da construção de suas futuras relações com o saber.  Por isso é que se 

recomenda tão fortemente que o seu encontro com o universo da escola não se dê ao final do 

curso, mas durante toda a formação, desde o primeiro período do curso, para que ocorra uma 

aproximação, a partir da qual a professora/aprendiz possa experimentar os vários momentos 

dessa relação, aproveitando as 800 horas de prática instituídas nos novos currículos, a partir 

das DCN de Pedagogia (2006), para construir uma relação para a prática, baseada na prática. 
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 As professoras possuem um papel fundamental no processo curricular, pois os 

currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula têm nela uma construtora ativa.  

Dessa forma, o saber matemático das professoras é fundamental para a construção dos 

currículos de Matemática, para a forma como eles serão materializados.   

 Consoante Silva (1999): “Discussões sobre conhecimento, verdade, poder e identidade 

marcam, invariavelmente, as discussões sobre questões curriculares”. Sendo assim, não 

podemos achar que só o saber (conhecimento) é determinante nessa construção.  Outras 

questões estão incluídas nela e dependem do contexto em que os currículos são postos em 

prática, ou seja, materializados, dos agentes desse processo e dos sentidos e valores que eles 

atribuem a tal saber.   

 A professora também é convidada a realizar transposições didáticas do conhecimento 

matemático. Essas lhe impõem a necessidade de possuir uma boa e ampla relação com esse 

saber, desde a produção do conhecimento até seu ensino. 

 
O conhecimento matemático formalizado precisa, necessariamente, ser 

transformado para se tornar passível de ser ensinado/aprendido; ou seja, a 

obra e o pensamento do matemático teórico não são passíveis de 
comunicação direta aos alunos.  Essa consideração implica rever a idéia, que 

persiste na escola, de ver nos objetos de ensino cópias fiéis dos objetos da 

ciência. (BRASIL, 1997, p. 39) 
 

Para aprender a realizar essas transposições didáticas, adquirir conhecimentos sobre a 

história, natureza dos números e suas operações, é necessário que, antes de qualquer coisa, 

estabeleça uma boa relação inicial com o saber matemático.  Fica então mais uma vez 

evidenciada a necessidade de as professoras pensarem sobre as suas próprias concepções, pois 

todas as ações que elas irão desenvolver no ambiente da sala de aula vão se definir a partir 

dessas concepções e serão influenciadas por elas.  

Então, não é uma falácia o ditado de que uma professora que não gosta ou não se 

identifica com Matemática provavelmente ensinará Matemática mal, pois como fará boas 

escolhas e como definirá a forma mais adequada de ensinar se não se empenha em 

aprofundar-se nos estudos sobre os conhecimentos matemáticos? 

Quando estiverem atuando em suas salas de aula, essas profissionais construirão uma 

subjetividade, que segundo Tardif (2010, p. 228), transformou-se num postulado: 

Os professores de profissão possuem saberes específicos que são 
mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas 

cotidianas [...] A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os 

professores ocuparem, na escola, uma posição fundamental em relação ao 
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conjunto dos agentes escolares: em seu trabalho cotidiano com os alunos, 

são eles os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares. 

 

 Uma vez que essas profissionais quando estiverem atuando serão sujeitos que “[...] 

assumem sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 

conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele 

a estrutura e a orienta” (TARDIF, 2010, p. 230).  Desenvolvendo o que esse autor denomina 

de “saberes profissionais”, é que ele realiza uma distinção dos saberes universitários ao tempo 

em que questiona qual a relação que deveria existir entre os dois para que não ocorresse uma 

dissociação entre um e outro. 

 Para Tardif (2010, p. 260-267), os saberes profissionais dos professores possuem 

algumas características que necessitam de análise. São eles: 

 

 Os saberes profissionais dos professores são temporais; 

 Os saberes profissionais dos professores são plurais e heterogêneos; 

 Os saberes profissionais dos professores são personalizados e situados e  

 O objeto do trabalho docente são seres humanos e, por conseguinte, os 

saberes dos professores carregam as marcas do ser humano. 

 

 Eles são temporais na medida em que boa parte do que os/as professores/as ensinam 

provém da sua história de vida, da sua história de vida escolar.  São trabalhadores que vivem 

para o trabalho que executam durante muito tempo e têm nos primeiros anos de profissão 

momentos decisivos de como vão estabelecer suas relações durante todo o seu exercício 

profissional.  Eles são plurais e heterogêneos porque provêm de diversas fontes (desde a 

formação inicial, passando pela continuada e até provenientes dos guias e manuais 

pedagógicos).  Além disso, são plurais e heterogêneos por o/a professor/a necessitar atingir 

diferentes objetivos, fazendo uso de diversos conhecimentos diferentes. 

 Eles são personalizados e situados porque os professores utilizam-se de saberes 

cognitivos, mas o fazem de forma relacionada a coisas como histórias de vida, sentimentos, 

entre outros.  Isso torna esse saber personalizado e difícil de dissociar das pessoas, 

experiências, ou situações de trabalho que se situam num lugar particular que dá a eles 

sentido. Eles carregam a marca do humano, porque o objeto do trabalho docente são seres 

humanos, indivíduos que necessitam ser tratados com ética e emoção.   

 Além dos aspectos observados, em seus estudos, Tardif (2000, p. 10) dá “à noção de 

‘saber’ um sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou 

aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e 

saber-ser”.  Nessa compreensão de sentido amplo, inclui-se até o que os próprios profissionais 
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dizem a respeito dos seus próprios saberes profissionais. Ele ainda nos mostra que, para 

melhor entender as origens de saber da prática profissional “é preciso estudar o conjunto dos 

saberes mobilizados e utilizados pelos professores em todas as suas tarefas” (TARDIF, 2000, 

p. 12) 

 Retorna, então, ao ponto de que os/as professores/as mobilizam saberes de uma forma 

diferenciada durante a sua prática docente e que essa mobilização é influenciada pela forma 

como ele próprio se relaciona com o saber matemático. 

 Nóvoa denomina esse tipo de saber como “conhecimento profissional” e alerta para o 

seguinte fato:  

 
Não é fácil definir o conhecimento profissional: ele tem uma dimensão 

teórica, mas não é apenas teórico; tem uma dimensão empírica, mas não é 

unanimemente produzido pela experiência. Estamos diante de um conjunto 
de saberes, de competências e atitudes, mais (e esse mais é essencial) a sua 

mobilização numa ação educativa determinada. (NÓVOA, 2009, p. 231) 
 

 Por fim, de fato é muito difícil distinguir de onde procede o conhecimento profissional 

de uma professora que ensina Matemática nos anos iniciais do EF: se é mais da teoria 

estudada e apreendida durante a formação inicial na universidade; se é mais produzido pela 

experiência e prática de sala de aula; se é construído a partir da mobilização realizada por ela, 

junto aos seus alunos, num espaço de tempo determinado e carregado de características 

próprias das relações ali estabelecidas.  Mas é fácil saber que todos esses conhecimentos, com 

os quais elas tiveram contato, formam uma rede emaranhada de saberes, que essas situações 

estão imbricadas naquela hora em que ela necessita utilizar o saber que possui em sala de aula 

junto aos seus alunos. 

 Dentre esse saber que as professoras necessitam mobilizar no exercício de sua 

profissão se encontra o seu saber matemático. Fruto não só da sua vida acadêmica, mas 

constituído desde a sua vida enquanto estudante da educação básica, passando pela 

universidade e prosseguindo no seu processo de profissionalização docente, enquanto 

professoras que Ensinam Matemática nos anos iniciais do EF. 
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CAPÍTULO II 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos nesta pesquisa, apresentamos 

neste capítulo a descrição da metodologia utilizada, os caminhos percorridos e as escolhas 

realizadas no decorrer desta trajetória.  Realizamos ainda a descrição do campo de pesquisa e 

dos sujeitos envolvidos nela.   

 A referida pesquisa possui como objetivo geral, analisar a contribuição dos 

componentes ligados à Matemática e suas metodologias, para a formação de professoras dos 

anos iniciais do EF, formadas na UFS, entre 1993 e 2005, relacionando essa formação com o 

seu desenvolvimento profissional. A trajetória metodológica desta pesquisa se efetivou de fato 

no segundo semestre de 2010, após a reformulação do projeto, feita sob orientação das 

professoras.  Após as leituras orientadas e estudos realizados nas disciplinas do mestrado, 

pudemos elaborar os ajustes metodológicos necessários, mantendo o foco central já existente. 

 A presente pesquisa foi produzida com abordagem qualitativa.  Este tipo de pesquisa 

“segue a tradição ‘compreensiva’ ou interpretativa [...] partem do pressuposto de que as 

pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu 

comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 

imediato, precisando ser desvelado” (ALVES-MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 1998, 

p. 131).  

 Trazemos à baila características importantes da investigação qualitativa destacadas por 

Bogdan e Biklen (1994).  Eles postulam que, na investigação qualitativa, a fonte direta de 

dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal.  Além disso, 

afirmam que tal pesquisa é descritiva, que os investigadores qualitativos interessam-se mais 

pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos, que tendem analisar os seus 

dados de forma indutiva, tendo como importância vital o significado.  Em decorrência dessas 

características, procuramos entrar em contato com os sujeitos da pesquisa no próprio ambiente 

onde atuam, sempre com a preocupação de não intervir na realidade pesquisada a partir das 

experiências vividas.  Tentando agir como condutora das reflexões (uma vez que faço parte de 

um grupo profissional idêntico ao pesquisado), procurando valorizar os processos mais que os 

resultados apresentados pelas profissionais envolvidas. 

 Sabemos, no entanto, que até bem pouco tempo atrás, os pesquisadores dedicados a 

pesquisas educacionais não alimentavam essa visão.  Na verdade, o que havia “era a crença 

numa perfeita separação entre o sujeito da pesquisa, o pesquisador e seu objeto de estudo” 
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(ANDRÉ & LÜDKE, 1986, p. 4). Hoje, acreditamos que nenhum/a pesquisador/a entra em 

contato com o seu objeto de estudo desvinculado dos seus princípios, das suas crenças, dos 

seus conhecimentos prévios e das suas pressuposições acerca desse mesmo objeto. 

 Este fato é confirmado pelas mesmas autoras, quando afirmam que “é a partir da 

interrogação que ele faz aos dados, baseada em tudo o que ele conhece do assunto – portanto, 

em toda a teoria acumulada a respeito -, que se vai construir o conhecimento sobre o fato 

pesquisado” (ANDRÉ & LÜDKE, 1986, p.4).  Atribuem assim, uma grande importância ao 

papel do/a pesquisador/a que servirá como um elo de ligação entre os mais recentes 

conhecimentos produzidos na área (com os quais mantém um contato estreito durante as Pós-

graduações) e as evidências por ele/a levantadas, no decorrer da pesquisa.  Com efeito, 

estabelece uma conexão que será responsável pela produção de novos conhecimentos. 

 Nesse contexto, a pesquisa educacional de caráter qualitativo se impõe um grande 

desafio nos nossos dias, pois não há mais a crença na imutabilidade dos fatos, mas na 

dinâmica de sua mudança natural.  É fato que os estudos na área de educação têm evoluído 

com muita fluidez.  Ademais, a educação é um espaço em que pesquisamos seres humanos em 

constante mutação e não coisas.  Por conseguinte, é um grande desafio captar essa realidade 

dinâmica e em constante transformação, modificada de acordo com o momento histórico em 

que ocorre. 

 Outro ponto importante a ser levado em conta numa pesquisa educacional é o 

referencial teórico de apoio.  Este deve ser atualizado e servir para orientá-lo a avançar, com 

vistas a uma investigação com novas contribuições para o campo de estudo.  Trazemos, então 

à tona os postulados de André (1987, p. 40): 

É importante assinalar que, sem um referencial teórico básico de apoio, a 
pesquisa pode cair num empirismo vazio e consequentemente não contribuir 

para um avanço em relação ao já conhecido... esse caminho pode e deve ser 

questionado e revisto durante todo o desenrolar da pesquisa. 
 

Demos ao referencial teórico, durante todo o decorrer desta pesquisa, um caráter 

orientador e desencadeador de novas descobertas, sem, no entanto, fazer dele uma camisa de 

força, nem uma orientação única, pronta e acabada. Mas podemos verificar a nossa 

necessidade de conhecer tendências anteriores e atuais para dialogar com os sujeitos da 

pesquisa, quando se transportavam para tempos históricos diversos. 

 Como mencionado, o tipo de estudo realizado foi o estudo de caso qualitativo ou 

“naturalístico” que se preocupou com “a compreensão de uma instância singular. Isso 

significa que o objeto estudado é tratado como único, uma representação singular da realidade 

que é multidimensional e historicamente situada” (ANDRÉ &LÜDKE, 1986, p. 21). Ainda 
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consoante as mesmas autoras, é um tipo de estudo que apresenta características fundamentais 

das quais elas destacam as seguintes: os estudos de caso visam à descoberta, enfatizam a 

interpretação em contexto, buscam retratar a realidade de forma completa e profunda, usam 

uma variedade de fontes de informação, revelam experiência vicária e permitem 

generalizações naturalísticas, procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes 

pontos de vista presentes numa situação social, e os seus relatos utilizam uma linguagem, uma 

forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa.  

 Conforme as características apresentadas, o estudo de caso possui um enorme 

potencial em educação. Mas, para atingir o fim desejado, ele deve ser bem delimitado e 

apontar claramente os seus contornos, pois um caso pode ser similar a outros e até se 

aproximar deles em alguns pontos; ao mesmo tempo, deve deixar claro o que ele tem de 

singular e próprio, distinguindo-o dos demais, fazendo dele único. 

 O presente estudo ganhou contornos de um estudo de caso à medida que fomos em 

busca de um tipo específico de professoras, as que ensinam Matemática dos anos iniciais do 

EF; de um tipo específico de atuação profissional, a das que atuam em salas de aula das 

Escolas Estaduais da cidade de Aracaju/SE; de um tipo específico de formação inicial, as 

formadas em Pedagogia na UFS, entre os anos de 1993 e 2005 e, consequentemente, de um 

grupo específico de Professoras Formadoras, as que lecionaram ou lecionam neste curso e 

nesta instituição.  

 Foram ouvidas, nesta pesquisa, 4 (quatro) Professoras Formadoras (doravante 

denominadas PF) das disciplinas relacionadas à Matemática e suas metodologias do 

DED/UFS, no período compreendido entre os anos de 1993-2010 e um grupo de 10 (dez) 

Professoras Graduadas (doravante denominadas PG), no curso de Pedagogia da UFS, no 

período estudado.  As últimas atualmente lecionam em turmas dos anos iniciais do EF em 

Escolas Públicas Estaduais na cidade de Aracaju-Se, o que confere à pesquisa um caráter 

inédito de investigação, com foco na Metodologia da Matemática do curso de Pedagogia. 

 No desenvolvimento deste estudo de caso, foram seguidas as fases definidas por 

Nisbet e Watt (1978, apud ANDRÉ & LÜDKE, 1986, p. 21), que “caracterizam o estudo de 

caso em três fases, sendo uma primeira aberta ou exploratória, a segunda mais sistemática em 

termos de coleta de dados e a terceira consistindo na análise e interpretação sistemática dos 

dados e na elaboração do relatório”.  Percebemos que essas fases não possuem linhas muito 

definidas, podendo se superporem em alguns momentos da pesquisa. 

 No primeiro semestre de 2011, iniciamos esta fase em busca da definição do campo de 

pesquisa adequado à investigação do tema. A escolha inicial das escolas a serem investigadas 
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se deu a partir de um levantamento estatístico realizado na Diretoria de Educação de Aracaju 

– DEA, entre as escolas daquela diretoria que ofertam a modalidade de EF do 1º ao 5º ano, 

associada ou não a outras modalidades de ensino. 

 Procuramos a DEA, para solicitar a relação de Escolas de EF da rede estadual 

jurisdicionadas àquela Diretoria de Ensino.  Buscamos as instituições em que havia matrícula 

inicial de turmas do 1º ao 5º ano.  Lá, fomos encaminhadas ao setor de estatística da referida 

diretoria, onde nos informaram que o levantamento do “Movimento Inicial 2011” ainda não 

estava concluído.  Por esse motivo, forneceram-nos o “Movimento Inicial 2010”, a partir do 

qual tivemos acesso a toda a matrícula, organizada por série e turno, com as respectivas 

quantidades de turmas e alunos.   

Procedemos à análise dos dados apresentados pela Diretoria
32

 e identificamos as 

escolas com maior número de turmas na modalidade estudada do período de 2010.  Tais 

escolas consequentemente teriam quantidade de turmas equivalentes no ano de 2011, por se 

tratar de uma realidade que pouco tem se alterado
33

 de um ano para outro.  Com efeito, teriam 

uma maior quantidade de professoras atuando nos anos iniciais do EF graduadas em 

Pedagogia, conforme dados da tabela 8. 

Tabela 8 – Escolas Estaduais com maior quantidade de turmas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental na cidade de Aracaju 

N° ESCOLA TURNOS QUANT. DE 

TURMAS 

BAIRRO 

01 Escola 1 Matutino e 

Vespertino 

26 São Conrado 

(Conj. Orlando 

Dantas) 

02 Escola 2 Matutino e 

Vespertino 

20 Santos Dumont 

03 Escola 3 Matutino, 

Vespertino e 

Noturno 

20 Farolândia 

(Conj. Augusto 

Franco) 

04 Escola 4 Matutino e 

Vespertino 

20 Santos Dumont 

05 Escola 5 Matutino, 

Vespertino e 

Noturno 

21 São Conrado 

(Conj. Orlando 

Dantas) 

 Fonte: Setor de Estatística da DEA – Movimento inicial 2010. 

 

                                                             
32

 Destacamos aqui que a DEA ainda possui 65 (sessenta e cinco escolas) ofertando a modalidade de ensino 

fundamental do 1º ao 5º ano, tendo encaminhado à rede municipal de Aracaju apenas a matrícula referente à 

Educação infantil nos últimos anos, conforme orientação da LDB acerca das responsabilidades junto às 

modalidades de ensino.  Esse fato é desconhecido por alguns pesquisadores da UFS, que afirmam só existirem 

turmas dessa modalidade em Aracaju, na Rede Municipal de Ensino. 
33

 Ao chegarmos às escolas, isto deixou de ser suspeita e se confirmou, quando questionamos às secretárias sobre 

o número de turmas existentes nas escolas. 
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 Após a identificação das escolas que seriam os possíveis campos de pesquisa, 

solicitamos ao NPGECIMA/UFS que endereçasse à DEA/SEED um ofício solicitando 

autorização para a realização da pesquisa.  Isso foi feito através do ofício n° 012/2011, de 08 

de abril de 2011 (conforme anexo 1 deste trabalho).  De posse do referido ofício, procuramos 

o gabinete da diretoria da DEA, através da professora Nádia Maria da Silva Cardoso.  Esta 

prontamente atendeu ao nosso pedido, compreendendo a importância de ter uma professora 

lotada naquela Diretoria de Educação desenvolvendo atividade de pesquisa na rede de ensino 

da qual faz parte.  A autorização foi concedida por ela mesma, em 11 de abril de 2011. 

 De posse da autorização para a pesquisa, da identificação e dados (endereço e equipe 

diretiva das escolas), iniciamos as visitas às 5 (cinco) escolas selecionadas.  Nessas 

instituições, fomos apresentadas às professoras que compunham as suas equipes diretivas.  

Após explicar os objetivos da pesquisa, fomos encaminhadas para uma conversa inicial com 

todas as professoras de cada turno. 

 Posteriormente, iniciamos a realização da primeira atividade da pesquisa que consistiu 

na aplicação de um questionário exploratório (conforme apêndice 1), uma das técnicas 

utilizadas nesta fase com o objetivo de definir a amostra a ser estudada. Buscamos as Escolas 

Públicas Estaduais da cidade de Aracaju, onde havia uma maior concentração de professoras 

formadas em Pedagogia atuando, nos anos iniciais do EF.  Intencionamos com isso localizar 

as egressas da UFS, no período que compreendia a 1993-2010.  O uso do questionário 

justifica-se, nesta pesquisa, por ser um “conjunto de questões, sistematicamente articuladas, 

que se destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas 

a conhecer a opinião dos mesmos sobre os assuntos em estudo” (SEVERINO, 2007, p. 125). 

 O questionário utilizado era composto por 13 (treze) questões objetivas, das quais 9 

(nove) cabiam justificativas, através das quais foi possível identificar o grupo de professoras 

que estavam atuando naquelas escolas, partícipes da amostra procurada, futuros sujeitos da 

pesquisa.  O questionário aplicado também possibilitou a construção de um breve perfil da 

formação inicial em metodologia da Matemática dessas profissionais, orientando 

posteriormente os encaminhamentos dos grupos focais. 

 As questões versavam sobre o gosto pela Matemática, as disciplinas do currículo de 

formação inicial relacionadas à Matemática, tomada de consciência acerca do fato de serem 

professoras de Matemática de crianças, prática pedagógica e prosseguimento de estudos na 

área de Matemática.  Foram aplicados 87 questionários, nas 5 (cinco) escolas, para 

localização das professoras no foco da pesquisa, resultando nos dados demonstrados na tabela 

9:     
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Tabela 9 – Professoras no foco da pesquisa por Escola 

N° ESCOLA QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

QUANTIDADE 

DE QUEST. 

DEVOLVIDOS 

PROFESSORAS 

NO FOCO DA 

PESQUISA 

01 Escola 1 26 18 04 

02 Escola 2 17 17 02 

03 Escola 3 28 22 04 

04 Escola 4 19 15 01 

05 Escola 5 20 15 01 

Fonte: Questionários aplicados. 

 

 Após a realização desse levantamento, ficamos preocupadas (orientanda e 

orientadora), ao percebermos que o quantitativo de professoras no foco da pesquisa era 

pequeno e poderia impossibilitar a sua realização.  Por esse motivo, fomos realizar 

levantamentos em mais 5 (cinco) escolas da cidade, na tentativa de ampliar o número de 

grupos focais. As escolas escolhidas seguiram o mesmo critério de seleção das anteriores: 

eram as 5 (cinco) escolas posteriores, relacionando-se o número de turmas de 1º ao 5º ano do 

EF.  

Infelizmente, após a consulta aos arquivos das secretarias dessas instituições, os 

resultados obtidos não revelaram um quantitativo diferente dos das escolas anteriores, nas 

quais já haviam sido realizadas as aplicações de questionários completos junto às professoras, 

conforme tabela 10. 

 

Tabela 10 – Resultado das consultas às secretarias das Escolas 

N° ESCOLA CONSULTAS 

REALIZADAS 

PROFESSORAS NO 

FOCO DA PESQUISA 

01 Escola 6 12 02 

02 Escola 7 13 00 

03 Escola 8 10 01 

04 Escola 9 09 02 

05 Escola 10 09 00 

Fonte: Arquivos das secretarias das escolas estaduais visitadas. 

 

 Por esse motivo e tendo em vista o último levantamento, definimos que a formação 

dos grupos focais se daria nas escolas 1, 2 e 3, totalizando 10 (dez) PG no foco da pesquisa.  

Concomitante à realização desse levantamento, também foram analisados documentos oficiais 

do DED/UFS, nos quais foram colhidas informações em grades curriculares, documentos e 

atas do colegiado, planos de ensino; bem como nas DCN de Pedagogia e Resoluções da UFS, 

pertencentes ao curso de Pedagogia.  
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Para isso, fomos encaminhadas ao DED/UFS, onde fomos recebidas pela atual diretora 

daquele departamento. E, após o recebimento do ofício do NPGECIMA e observação dos 

objetivos da pesquisa, encaminhou-nos para a sala do colegiado, liberando a consulta aos 

arquivos lá existentes. Apesar de não encontramos informações ordenadas, foram coletados 

dados valiosos para a compreensão dos processos de reformulação pelos quais passaram 

aquele departamento; sobre as PF da área de Metodologia da Matemática e seus respectivos 

períodos de atuação, bem como sobre os seus envolvimentos políticos naquele colegiado. 

 Infelizmente, nessa investigação, não tivemos acesso aos planos de ensino das 

disciplinas. Baseando-nos nas ementas constantes nas duas propostas de reformulação, às 

quais tivemos contato, em várias Resoluções do Conselho Universitário da UFS (CONSU), do 

Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da UFS (CONEPE),
34

relativas a 

implementações e alterações de propostas curriculares do curso de Pedagogia diurno e 

noturno, realizadas pelo DED/UFS.  Tive a oportunidade de consultá-las naquele 

departamento. 

 Assim, foi concluída a fase exploratória e iniciada a segunda fase, considerada mais 

sistemática, em termos de coleta de dados.  Essa fase se iniciou com a realização de 

entrevistas semiestruturadas, com as PF das disciplinas, que é uma “técnica de coleta de 

informações sobre um determinado assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados” 

(SEVERINO, 2007, p. 124). Tiveram as questões direcionadas apenas inicialmente e pouco 

diretivas. 

 Nessa fase, foram selecionadas para a realização das entrevistas semiestruturadas as 

PF que lecionaram as disciplinas: “Fundamentos Teóricos-metodológicos de Matemática”, 

nos períodos de 1993/1 a 2008/1 (disciplina relacionadas à Matemática, constante no currículo 

antes da implementação da última reformulação), e “Alfabetização Matemática” e “Ensino de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, nos períodos de 2008/2 a 2010/2 

(disciplinas relacionadas à Matemática, após a implementação da última reformulação) no 

DED/UFS, com a incidência mínima de 2 (dois) semestres de docência, em qualquer uma 

delas, independente do turno trabalhado.  Um dado importante é que, apesar de não ter sido 

fixado como critério de seleção, todas as professoras selecionadas para esta atividade são do 

quadro efetivo atual da UFS e são do sexo feminino
35

.   

 Constatamos que as disciplinas foco deste estudo só foram lecionadas por mais de um 

período, por professoras efetivas da UFS.  Quando houveram contratações de professoras 

                                                             
34 Anteriormente denominado CONEP – Conselho do Ensino e da Pesquisa. 
35 As disciplinas foco deste estudo nunca foram lecionadas por professores do sexo masculino. 
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substitutas, foram por apenas um período, caracterizando-se uma prática isolada a contratação 

de professoras para elas, conforme tabela 11. 

  

Tabela 11 – Professoras Formadoras de disciplinas relacionadas ao Ensino de 

Matemática no DED/UFS 

N° DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 

FUNCIONAL 

PERÍODO QUANT. 

SEMESTRES 

OBSERVAÇÃO 

01 PF 1 efetiva 1993 até 

1996 

04 selecionada 

02 PF 2 efetiva 1997 até 

2010 

16 selecionada 

03 PF 3 efetiva 2001 até 

2003 

04 selecionada 

04 PF 4 efetiva 2006 até 

2007 

02 selecionada 

05 PF 5 substituta 2003 01 Não selecionada 

06 PF 6 substituta 2004 01 Não selecionada 

07 PF 7 substituta 2009 01 Não selecionada 

08 PF 8 substituta 2010 01 Não selecionada 

Fonte: Arquivos do colegiado DED/UFS. 

 

 Ressaltamos ainda que 3 (três) das PF selecionadas permanecem como professoras 

efetivas do DED/UFS, sendo que apenas 1 (uma) ainda leciona alguma das disciplinas 

atualmente, enquanto 1 (uma) delas leciona em outro Departamento da Universidade. 

 A UFS é uma Universidade Federal Pública, fundada no ano de 1968, cujo campus 

mais antigo denomina-se Cidade Universitária Prof. “José Aloísio de Campos” e está 

localizado à Av. Marechal Rondon, s/n, Bairro Jardim Rosa Elze, na cidade de São Cristóvão-

SE.  O ingresso como acadêmico nesta universidade se dá através de concurso vestibular.  

Nela são ofertadas atualmente, dentro da área IV – Educação e Ciências Humanas, 50 

(cinquenta) vagas para o curso 410 – Pedagogia – Licenciatura (vespertino) e mais 50 

(cinquenta) vagas para o curso 414 – Pedagogia – Licenciatura (noturno), curso cujo 

Departamento responsável é o DED, jurisdicionado ao Centro de Educação e Ciências 

Humanas - CECH desta Universidade. 

O Curso de Pedagogia do DED/UFS é um curso bastante tradicional dentro da 

Universidade, é responsável por formar várias gerações de especialistas em Educação e 

professoras da Educação Básica do Estado de Sergipe. Um curso que  

 

Apesar de ter sido autorizado a funcionar em 1951, com a criação da então 
Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, sua implantação deu-se em 

1968, ano em que foi instalada também a Universidade Federal e aprovada a 

lei n° 5.540 de 28 de novembro de 1968 (Lei da Reforma do Ensino Superior 
no Brasil). (ARAGÃO, 2009, p. 26) 
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Ele surge, então, estruturado dentro de um modelo que, segundo a mesma autora, 

possui falhas na legislação e não identifica com clareza qual o/a profissional a que o curso 

destinava-se formar, nem o seu campo de trabalho.  O que era estabelecido era “apenas que o 

curso destinava-se à formação do técnico em educação e do professor de disciplinas 

pedagógicas do Curso Normal, através do Bacharelado e da Licenciatura, respectivamente, 

com duração de quatro anos” (ARAGÃO, 2009, p. 26). 

Esse espaço de formação nasceu junto com a Universidade, vem mantendo-se 

atualizado com as demandas nacionais, locais de formação de professores.  Passou por 

diversas reformulações durante esses 43 anos de existência, resultando em profundas 

transformações desde a sua fundação.  Foi neste universo que fomos em busca de elementos 

para embasar as nossas reflexões, a partir das falas de atores que participaram das 

transformações sofridas por ele, entre 1993 e 2005, em posições diferenciadas e privilegiadas. 

 No segundo semestre de 2011, foram realizadas as entrevistas semiestruturadas com as 

PF1, PF2, PF3 e PF4.  Para tal atividade, utilizamos um roteiro inicial para as entrevistas 

(conforme apêndice 2 deste trabalho), roteiro este dividido em três grandes blocos.  No bloco 

1, questionamos as PF sobre temas relativos às disciplinas relacionadas à Matemática, 

ministradas por elas, nos referidos períodos que lecionaram, no Departamento; no bloco 2, 

questionamos sobre as suas participações nos processos de reformulação curricular, ocorridos 

no curso de Pedagogia da UFS; no bloco 3, discorremos sobre questões relativas ao Ensino de 

Matemática, no currículo do curso de Pedagogia da UFS e de uma forma geral.  

 Essas questões tiveram origem nas consultas aos documentos do colegiado DED/UFS, 

nos questionários aplicados às PG, na fase exploratória, nos estudos sobre tendências em 

Educação Matemática, realizados durante o mestrado.  

 Ainda na fase da coleta de dados, durante o segundo semestre de 2011, foram 

formados os grupos focais com as PG formadas em Pedagogia, na UFS, entre 1993 a 2005, 

que lecionavam atualmente em turmas dos anos iniciais do EF, em escolas públicas estaduais 

da cidade de Aracaju/SE. 

 Para isto, ocorreu o retorno às três escolas estaduais de Aracaju que apresentaram uma 

maior quantidade de PG no foco da pesquisa. As escolas são denominadas de E1, E2 e E3 

(como serão referenciadas doravante), apresentando respectivamente 4 (quatro), 2 (duas) e 4 

(quatro) PG em seus quadros profissionais. 

O grupo focal “é um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores 

para discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência 



81 
 

pessoal” (POWEL e SINGLE, apud GATTI, 2005, p. 07). Segundo Gatti (2005, p. 12) “é uma 

técnica de levantamento de dados muito rica para capturar formas de linguagem, expressões e 

tipos de comentários de determinado segmento [...]”.  Isso possibilitou o acesso a uma grande 

quantidade de informações sobre o tema estudado, na visão das professoras participantes, num 

curto espaço de tempo. 

Essa técnica ocupa uma posição intermediária entre a observação participante e a 

entrevista de profundidade, é utilizada com o objetivo de “captar, a partir das trocas realizadas 

no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações de um modo que 

não seria possível com outros métodos” (MORGAN e KRUEGER, 1993, apud GATTI, 2005, 

p. 9).  Contribui na captação de sentidos e na coleta de uma quantidade ampla de informação 

em curto espaço de tempo.  

Assim, realizamos a pesquisa nos grupos focais, buscando estabelecer e facilitar a 

discussão, não realizamos apenas uma entrevista em grupo, evitando o jogo de influência e a 

monopolização da discussão, quando buscamos explorar as vantagens de um clima mais 

relaxado das discussões. Fomos ao encontro da confiança estabelecida entre os participantes 

do grupo.  A partir dessa, houve a alta qualidade das informações recebidas. 

 Mesmo sendo conhecedora de que os principais autores que discutem a técnica de 

grupo focal recomendam que a sua formação deva ter de 4 a 12 membros, os quais devem 

discutir o tema em um único espaço, estávamos diante de um fato do qual desconhecemos os 

motivos: as alunas egressas do curso de Pedagogia da UFS não possuem inserção maciça nas 

Escolas Estaduais jurisdicionadas à DEA
36

. Isso se tornou uma das primeiras descobertas 

desta pesquisa.  

 Por esse motivo, esta pesquisa se caracteriza um caso atípico, formamos uma amostra 

que, embora atendesse o quantitativo de 10 (dez) professoras, foi impossível reuni-las em um 

grupo focal único.  Consultamos as partícipes da pesquisa, informalmente, na primeira fase da 

pesquisa (durante a aplicação dos questionários). A partir dessa consulta, descobrimos que um 

grande número delas exerce a atividade de professora polivalente ou especialista em pelo 

menos 2 (dois) turnos diários.  Essa é uma características muito comum entre os/as 

professores/as brasileiros. Esse fato inviabilizava totalmente reuni-las em um só dia e um só 

local. 

 Pelo motivo exposto, conhecendo a importância da técnica escolhida, decidimos 

realizar a formação de pequenos grupos focais por escola, para, em seguida, reunirmos as 

                                                             
36 Pelo menos, não  na função de professoras dos anos iniciais do EF. 
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informações obtidas em todos eles.  Isso porque sabíamos o quanto a dinâmica deste trabalho 

enriqueceria a pesquisa com um universo bem maior de informações, em comparação com os 

que possivelmente seriam obtidos em uma entrevista ou na aplicação de qualquer outro 

instrumento.  Assim, passamos a negociar, em cada escola, a melhor opção de dia e horário 

para o início das atividades.  Não se tratava de um encontro único, demandando um pouco 

mais de planejamento. 

 Foi proposta a realização de 3 (três) encontros para cada grupo focal.  Em cada 

encontro, levamos, com a finalidade de iniciar as discussões, 3 (três) questões centrais, 

acompanhadas de, pelo menos, 5 (cinco) questões auxiliares para o debate.   

 Para o primeiro encontro, propusemos a discussão da seguinte questão central: como 

foi estudar metodologia da Matemática na UFS para você? Nesse dia, debatemos tópicos 

sobre as expectativas das PG, quando ingressaram na Universidade; a composição da carga 

horária do curso destinada à Matemática; as principais dificuldades que encontraram para 

realizar seus estudos nas disciplinas; a existência de Prática de Ensino de Matemática, as 

observações se as orientações metodológicas das disciplinas estavam mais voltadas para 

ensinar conteúdos ou metodologias de Matemática no curso. 

 No segundo encontro, propusemos a discussão da questão central: como ocorreu o 

processo de sua profissionalização enquanto professora que ensina Matemática dos anos 

iniciais? Neste dia, debatemos tópicos sobre o sentimento de pertencimento ao grupo de 

profissionais que ensinam Matemática; em que medida a formação inicial em Matemática 

contribuiu (ou não) para o processo de profissionalização docente, quais competências 

integralizavam o ser professora de Matemática atualmente; onde foram adquiridos os 

conhecimentos mobilizados nas aulas (se na formação inicial, durante o percurso percorrido 

até ali); se as PG se sentiam prontas para enfrentar os desafios que a sala de aula lhes 

colocava para ensinar Matemática. 

 No terceiro encontro, discutimos a questão central: como ocorreu a aquisição do seu 

conhecimento matemático? Neste dia, debatemos tópicos sobre o fato de as PG já estarem (ou 

não) em prática de sala de aula quando realizaram sua formação inicial; como foi o processo 

de contato com o saber matemático, na Universidade; o que as PG adquiriram estudando 

Matemática (conteúdos e metodologias fixados em suas memórias até hoje); se elas buscaram 

outras fontes de conhecimento de Matemática, após a saída da universidade; como elas 

avaliavam a relação da turma de formação em Pedagogia e dos seus alunos atuais com a 

Matemática; a que elas atribuíam os aspectos negativos e/ou positivos dessa relação.  O 
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roteiro completo de discussão das PG nos grupos focais realizados nas E1, E2 e E3, encontra-

se no apêndice 3 deste trabalho. 

 Na E1, identificamos uma amostra de 3 (três) PG, atuando no turno matutino, nas 

turmas do 2° (1) e 5°s anos (2); mais 1 (uma) PG atuando no turno vespertino, em uma turma 

de 2° ano.   A direção dessa escola não autorizou a concessão de um horário para que elas se 

reunissem para a atividade de pesquisa, mas autorizou o remanejamento dos horários das 

aulas de Educação Física, sala de vídeo, para que pudéssemos fazer a adequação.  

Conversamos com as PG do turno matutino, as quais foram muito solícitas.  Cederam os seus 

horários de descanso para a reunião.  E, após algumas análises do horário e conversas com a 

professora de Educação Física da escola, conseguimos transformar em horário único. Em 

seguida, convidamos a PG do turno vespertino, e ela se dispôs a se juntar às colegas do turno 

matutino para participar.  Os encontros foram realizados em dias de segunda-feira, sempre no 

4º horário, após o intervalo da escola.  No decorrer dos encontros, a PG do turno vespertino 

necessitou se ausentar por motivos de saúde, foram colhidas informações dela, em separado, 

sobre as discussões das questões às quais não estava presente. Essa coleta foi feita no seu 

turno de trabalho. 

 A E1 é uma unidade exclusiva de EF, na qual há apenas turmas do 1º ao 5º ano, nos 

turnos matutino e vespertino, Educação de Jovens e Adultos (EJAEF II - EF segunda fase), no 

turno noturno.  Esta é uma característica que, segundo a direção da escola, os profissionais 

que atuam nela têm buscado conservar, sem existir a intenção de implantar os anos finais do 

EF enquanto for possível, permanecendo especialista em ensino de crianças pequenas. 

 A equipe diretiva encontrava-se completa, com diretora, 2 (duas) coordenadoras e 

secretária. Havia pedagogos atuando no Comitê Pedagógico, nos dois turnos visitados, 

dispondo de, além das 13 (treze) salas de aula, sala de vídeo, sala de informática, sala de 

leitura, cantina, sala de professores, secretaria, comitê pedagógico e sala da direção.  Todas as 

18 (dezoito) professoras consultadas apresentavam curso superior completo, dentre as quais, 

16 (dezesseis) em Pedagogia; 2 (duas), em outras licenciaturas.  

 Essa unidade de ensino localiza-se no Conjunto Orlando Dantas, no Bairro São 

Conrado, na zona sul da cidade de Aracaju/SE. Quanto às instituições formadoras, 61% 

(sessenta e um por cento) das professoras que atuam na E1 são formadas em instituições 

privadas de ensino superior. 

 Na E2, identificamos uma amostra de 2 (duas) PG atuando no turno vespertino, nas 

turmas de 3º e 4º ano.  Também atuam como pedagogas no comitê da escola, no turno 

contrário, em regime de dedicação exclusiva. A direção, por sua vez, autorizou a realização da 
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pesquisa durante o turno matutino nas quintas-feiras.  Este estabelecimento de ensino atua 

exclusivamente como unidade de EF, do 1º ao 5º ano, nos turnos matutino e vespertino.  Não 

funciona no turno noturno. 

 A equipe diretiva encontrava-se completa: Diretora, coordenadora e secretário, havia 

pedagogas atuando apenas no turno matutino (as PG pesquisadas). Dispunha de 9 (nove) salas 

de aula, cantina, sala de professores, sala da direção, secretaria, sala de leitura e quadra de 

esportes.  Todos os 17 (dezessete) professores que atuam na escola responderam ao 

questionário inicial. 

 A E2 está situada no Bairro Santos Dumont, na zona norte da cidade de Aracaju/SE. 

Sobre a formação de seus professores/as, verificamos que todos os/as professores/as da escola 

dispõem de curso superior completo. Dentre eles, 15 (quinze) são formados em Pedagogia, 2 

(dois), em outras licenciaturas, 70% (setenta por cento) dos/as professores/as que atuam nesta 

unidade são formados em instituições privadas de Ensino Superior.  

 Na E3, identificamos uma amostra de 4 (quatro) PG atuando; 1 (uma), no turno 

matutino, em uma turma de 2º ano; 2 (dois) PG, no turno vespertino, mas 1 (uma) em turma 

de 1º ano; 1 (um), no comitê pedagógico daquele turno; por fim, 1 (uma) PG, no turno 

noturno, atuando em 1 (uma) turma de Educação de jovens e adultos (EJAEF I – EF primeira 

fase), em turma correspondente ao 4º e 5º ano.  Nessa escola, fizemos três tentativas de 

realizar a pesquisa em grupo focal, mas, infelizmente, não obtivemos êxito, devido ao fato de 

os profissionais encontrarem-se lotados em três turnos de trabalho diferentes, mas não 

possuírem disponibilidade em turno contrário.  Fizemos inclusive,  tentativas aos sábados, 

mas fracassaram.  Por fim, decidimos realizar entrevistas individuais por turno de trabalho.  

No turno vespertino, só conseguimos concluir após cinco tentativas junto aos professores.  Ao 

final, conseguimos obter êxito, pudemos coletar as respostas e reuni-las como dados da E3 

para fazerem parte da análise. 

 Nesta unidade de ensino (E3), a direção autorizou a realização da pesquisa, deixando a 

cargo das PG os dias e horários para a realização. Essa escola difere das demais, por não ser 

uma unidade exclusiva de ensino de crianças nos turnos diurnos. Nos turnos matutino e 

vespertino, há turmas de 6º e 7º ano do EF, sendo atendidas juntamente com as dos anos 

iniciais e no turno noturno EJAEF II (6º ao 9º ano).   

 A equipe diretiva da E3 encontrava-se completa: diretora, coordenadora e secretária.  

Há pedagogos atuando no comitê pedagógico em todos os turnos visitados. Quanto a sua 

estrutura física, existem 11 (onze) salas de aula, cantina, sala de recursos (também conhecida 

como AEE ou sala de multi-meios), sala de leitura, sala de vídeo, comitê pedagógico, sala de 
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professores, secretaria e sala da direção.  Dos 29 (vinte e nove) questionários iniciais 

distribuídos, 22 (vinte e dois) professores/as responderam.  Dentre esses professores/as, todos 

possuem curso superior completo: 20 (vinte), em Pedagogia; e 2 (dois), em Letras-Português; 

2 (dois) dos pedagogos possuem Mestrado em Educação pela UFS. 

 A E3 encontra-se no conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia, na zona sul da 

cidade de Aracaju/SE. Apresenta um índice de 50% de professores/as formados em 

instituições privadas de Ensino Superior, o que se caracteriza o menor índice entre as 3 (três) 

escolas pesquisadas. 

 Apesar de não ter sido possível reunir esses três universos, em um grupo focal único 

(as PG das E1, E2 e E3), devido aos problemas já expostos, a coleta e as análises das falas das 

PG partícipes de todos os encontros em separado, seja nos grupos focais, seja nas entrevistas 

individuais, foram realizadas com base nos mesmos critérios e roteiros.  Seguimos um rigor 

que permitiu buscar pontos de aproximação e afastamento entre os grupos estudados, 

buscando a formação de um posicionamento que possamos denominar de crenças das PG do 

curso de Pedagogia, da UFS do período de 1993 a 2005. 

 A realização da terceira fase desta pesquisa consistiu na análise e interpretação 

sistemática dos dados, na elaboração do trabalho ora apresentado.  Os procedimentos para 

análise dos dados foram a triangulação dos dados coletados nas diversas fontes e 

categorização dos resultados encontrados. 

As categorias de análise desta pesquisa foram construídas a partir das informações que 

emanaram das fontes e dos seus sujeitos.  Os saberes e as práticas de Matemática na formação 

de professoras dos anos iniciais do EF foram estudos divididos nas categorias a seguir: 

experiências da formação inicial, processos de profissionalização, experiências que emanam 

das aulas de Matemática,  crenças das professoras que ensinam Matemática. 

As pesquisas realizadas nos possibilitaram relacionar, analisar e interpretar as 

informações encontradas, não perdendo de vista as diferenças e descontinuidades para melhor 

compreender os sentidos representativos das diversas fontes utilizadas. Tentamos não 

desprezar os sentidos ocultos nas entrelinhas, embasadas em uma fundamentação teórica que 

serviu como pano de fundo para as análises realizadas. 

Para realizar esta análise, buscamos ainda construir um pensamento ético ou não-

indiferente, que, segundo Bakhtin, ocorre quando assumimos um pensamento, assinamos e 

nos responsabilizamos por ele frente às outras pessoas, tornando este pensamento em um ato 

ou pensamento ético. Levamos sempre em conta os contextos onde ocorreram as falas das PF 

e das PG, pois “o texto só vive em contato com outro texto (contexto). Somente em um ponto 
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de contato é que surge a luz que aclara para trás e para frente, fazendo com que o texto 

participe de um diálogo [...] Por trás desse contexto, há o contato de pessoas e não de coisas” 

(BAKHTIN, 1992, p. 404-5 apud KRAMER, 2003, p. 61).  

Buscando esse entendimento, realizamos a triangulação das falas das professoras dos 

dois grupos, o das PF e os das PG. Levamos sempre em conta que elas são parte de um 

contexto produzido por pessoas, não por coisas.  E, se não forem observadas dentro desse 

contexto, perdem totalmente o seu sentido primeiro. 

Um dado importante ainda que devemos considerar é o fato de que a técnica de grupo 

focal é um espaço de construção individual; ao mesmo tempo coletiva, no qual os integrantes 

têm oportunidade de expressar os seus valores individuais, ao mesmo tempo, compará-los, 

confrontá-los e discuti-los com outras pessoas, que, na amostra deste trabalho, vivenciaram 

experiências semelhantes às suas.  

Esse fato aproxima-se muito das entrevistas coletivas acrescidas da possibilidade de 

debate.  Segundo Kramer (2003, p. 64): “Durante as entrevistas coletivas, o diálogo, a 

narrativa da experiência e a exposição de idéias divergentes ocorrem com intensidade muito 

maior, na medida em que professores podem falar e também escutar uns aos outros”.  Essa 

experiência foi vivenciada nos grupos focais de forma bastante intensa e com possibilidade de 

troca de informações e debates finais.  Essa mesma autora ainda nos chama a atenção de que 

em técnicas coletivas 

[...] a situação dialógica é enriquecida, as análises são mais profundas e 

substanciais e, acima de tudo, a perplexidade é expressa: os professores que 
possuem diversas e opostas condições de trabalho e políticas públicas de 

infância mais ou menos favoráveis precisam lidar com essa diversidade e 

encarar as falhas, os fracassos e a precariedade dos outros e, 

consequentemente, precisam se deparar com a sua própria fragilidade. 
(KRAMER, 2003, p. 65)  

 

Esse foi um pensamento orientador importante para realizar análises dos grupos focais 

de professoras que, apesar de pertencerem a uma mesma rede de ensino, possuíam condições, 

lideranças, ambientes de trabalho, corpos discentes e localizações distintas. Também pelo fato 

de constituírem grupos com quantitativos diferentes, determinados pelo próprio levantamento 

de dados da pesquisa exploratória e da aplicação dos questionários iniciais (uma vez que não 

podemos determinar nós mesmos o número de participantes dos grupos focais), conforme já 

descrito anteriormente. 

O mapa geográfico desta pesquisa se constituiu conforme demonstrado a seguir: 
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Quadro 2 – Mapa geográfico da pesquisa 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Aracaju_Bairros_Numerados.png 

 

 Os levantamentos iniciais de dados das escolas foram realizados na região 16, no 

Bairro Siqueira Campos, na DEA. As consultas aos arquivos do DED/UFS e as entrevistas às 

PF foram realizadas na região 25. As aplicações de questionários foram realizadas 

inicialmente, em 5 (cinco) escolas: 2 (duas), na região 12; 2 (duas), na região 32, 1 (uma) na 

região 33.  Dessas escolas, 3 (três) foram selecionadas para a aplicação da técnica de grupo 

focal, uma escola por região.  

 Traçando uma linha do tempo desta pesquisa, apontamos que a pesquisa exploratória 

foi concluída no primeiro semestre de 2011; a coleta de dados nos arquivos do colegiado do 

DED/UFS foram realizadas entre o primeiro e o segundo semestre desse mesmo ano. Já as 

entrevistas às PF e a formação dos grupos focais com as PG foram realizadas no segundo 

semestre de 2011, quando também realizamos as transcrições, análises iniciais e triangulação 

dos dados, para a escrita do trabalho aqui apresentado.  

 A população final selecionada para a execução desta pesquisa se constituiu em 10 

(dez) PG, com idades entre 35 e 48 anos, funcionárias públicas estaduais; 9 (nove), do sexo 

feminino; 1 (um), do sexo masculino. Licenciaram-se em Pedagogia na UFS entre 1993 e 

2005.  Todas já realizaram cursos de pós-graduação, sendo que, esses cursos foram na área de 

gestão educacional, planejamento e mídias. Não havendo nenhuma que tenha realizado cursos 

de Pós-graduação na área de Matemática ou de Ensino de Matemática; trabalham distribuídas 

em 3 (três) escolas localizadas em bairros diferentes da cidade de Aracaju.  Lecionam em 

 

Região 12: Bairro Santos Dumont – 

E2. 

Região 16: Bairro Siqueira Campos – 

DEA. 

Região 25: Altura da saída para São 

Cristóvão – UFS 

Região 32: Bairro São Conrado – E1. 

Região 33: Bairro Farolândia – E3. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Aracaju_Bairros_Numerados.png
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turmas do 1º ao 5º ano, tendo representantes de todas as séries, não havendo concentração 

expressiva em nenhuma delas.  Essas profissionais declararam ter uma boa experiência 

profissional, compreendendo uma média de 14,2 anos de ingresso na rede estadual de ensino e 

uma média de 12,4 anos de formatura. 
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CAPÍTULO III 

 

 

SABERES E PRÁTICAS DE PROFESSORAS QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

 

 Como mencionado ao longo desta pesquisa, os dados coletados procederam de três 

fontes específicas, a saber: os arquivos do colegiado do DED/UFS, da legislação pertinente a 

esse departamento, referente ao período estudado; os questionários, registros de grupos focais 

e entrevistas das PG formadas em Pedagogia na UFS, entre 1993 e 2005, que atualmente 

encontram-se em exercício da docência nos anos iniciais do EF, em escolas estaduais da 

cidade de Aracaju/SE, as entrevistas às PF de Metodologia da Matemática do DED/UFS, que 

lecionaram por mais de 2 (dois) períodos durante o intervalo estudado. 

 Vale ressaltar aqui que, tanto as escolas estaduais e suas PG, quanto as PF 

selecionadas foram apontadas a partir de dados levantados na própria pesquisa, durante o 

período exploratório e nos arquivos do colegiado do DED/UFS. 

 O trabalho que ora apresentamos é resultado de uma análise e interpretação sistemática 

dos dados, com o procedimento para análise da triangulação dos dados coletados nas três 

fontes já descritas, a categorização dos resultados encontrados. As categorias de análise 

eleitas foram construídas a partir das informações que emanaram das próprias fontes. Os 

saberes e as práticas de professoras que ensinam Matemática, nos anos iniciais do EF, foram 

categorizados em: experiências da formação inicial, processos de profissionalização e 

experiências que emanam das aulas de Matemática. 

Para buscar os sentidos das falas e analisar os escritos, buscamos apoio nos estudos de 

Michael Bakhtin (1992), redimensionados por Sônia Kramer (2003). Esta pauta-se em uma 

análise ética, levando em conta o contexto e a forma como as agentes foram confrontadas, 

suas memórias, suas falas.  Procuramos nos lembrar de que, por trás de todas as afirmações, 

dúvidas, encontravam-se “pessoas e não de coisas”. 

Outrossim, devemos considerar que a técnica de grupo focal é um espaço de 

construção tanto individual quanto coletiva, em que os integrantes têm oportunidade de 

expressar os seus valores individuais e, ao mesmo tempo, compará-los, confrontá-los e 

discuti-los com outras pessoas.  Ressaltamos que foi isso que ocorreu com a amostra deste 

trabalho, quando as professoras tiveram a oportunidade de discutir sobre a sua formação com 
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outras que vivenciaram experiências semelhantes às suas.  Por isso também nos utilizamos, 

como ponto de partida, dos estudos feitos sobre entrevistas coletivas, realizados por Kramer 

(2003), tendo em vista que essa realidade foi vivenciada nos grupos focais, de forma bastante 

intensa, ampliando-se com possibilidade de troca de informações e debates finais. 

Mesmo estando em contato com um grupo de PG, que aparentemente trilhou um 

caminho próximo (formaram-se na UFS e trabalham na SEED/SE/DEA), lançamos o olhar 

sobre suas falas, conscientes de que elas construíram seus processos de profissionalização 

expostas a condições de trabalho, ambientes e realidades diversas.  Suas falas se constituem 

de histórias de vida imbricadas em alguns pontos, mas, ao mesmo tempo, coletivas, por 

formarem naquele momento um único caso estudado.  Por fim, lançamos o olhar sobre os 

resultados, buscando confrontá-los com as questões e os objetivos definidos para esta 

pesquisa. 

 

 

3.1. Pedagogia e Matemática no DED/UFS: memórias documentais de um processo. 

 

 

 Pesquisando nos arquivos do colegiado do DED/UFS e em livros e documentos 

oficiais, sobre a história daquele departamento, foram levantadas as informações a seguir 

descritas. O curso de Pedagogia da UFS iniciou em 24 de agosto de 1968.  Neste período, o 

Brasil estava sob o regime militar e, por estar em seus primeiros anos, exercia uma forte 

repressão sobre as instituições de ensino do país. 

 Quanto à formação, o curso instituído na UFS não fugia ao cenário nacional: naquele 

momento formava pedagogos no esquema 3 + 1, com estudos de formação do bacharel, com 

duração de três anos, seguido de mais um ano de estudos de licenciatura, em regime seriado.  

Essa estrutura nacional inicial era baseada no paradigma da racionalidade técnica, formando 

um profissional que seria o futuro professor da escola normal, formador de professores 

primários. 

 

Essa estruturação do curso de pedagogia facilitou a adoção da premissa 

‘quem pode o mais pode o menos’, isto é, se os licenciados em pedagogia 
estavam habilitados a formar professores primários, por ‘osmose’ 

adquiririam o domínio dos conteúdos do curso primário. (BRZEZINSKI, 

1996, p.43) 
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 Ao longo de sua existência, o curso passou por diversas reformas, que modificaram o 

perfil do profissional formado por ele. Sempre seguiu as demandas legislativas e o cenário 

nacional.  Nele, inicialmente, foram introduzidas habilitações, passando a ser formador dos 

especialistas em educação.  Segundo estudos de Jesus (2009), os anos de 1980 foram férteis 

de movimentos educacionais em defesa da escola pública, de reforma universitária.  Isso 

atingia o sistema de formação de professores existente, trazendo o foco das propostas de 

mudança para o exercício da docência. 

 Após esse período, o curso de Pedagogia passou por duas reformulações que 

transformaram o foco do curso em definitivo, dando destaque à docência.  Essas 

reformulações foram implantadas (após aprovação pelo CONEP/CONEPE/UFS) em seu 

currículo, respectivamente, em 1993 (projeto encaminhado em julho de 1992) e 2008 (projeto 

encaminhado em 2007).  É por causa delas que realizamos o recorte do marco temporal deste 

trabalho em 1993-2010, em busca de profissionais formados dentro desses novos modelos e 

em atuação nas escolas estaduais da cidade de Aracaju
37

. 

 Bretas (2008, 2009) aponta que a última reformulação ocorrida no curso (que gerou a 

atual estrutura curricular) foi realizada após um longo período de diagnóstico e discussão 

acerca desse mesmo curso.  Foi realizada dez anos após a promulgação da LDB 9.394/96 e da 

instituição das DCN para o curso de graduação em Pedagogia pelo CNE.  Segundo a autora, 

naquele momento “enfrentava-se a já cristalizada separação da formação entre os professores 

da Educação Infantil e dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

turvando ainda mais as águas da formação unitária [...] para os profissionais da Educação 

Básica” (BRETAS, 2008, p. 238) 

 Baseada nessas informações, buscamos nas Resoluções do CONEP/CONEPE/UFS, o 

perfil de profissional que o curso pretendia/pretende (em 1993 e nos dias atuais) formar.  A 

Resolução 6/93 do CONEP, que “Aprova o Projeto Didático-Científico do Curso de 

Graduação em Pedagogia e dá outras providências”, em seu Art. 3º, diz: 

 

Art. 3º - O Curso de Graduação em Pedagogia visa formar o educador para o 
Início da Escolarização (de Pré-Escola e Séries Iniciais do 1º Grau) e para o 

Curso Normal, podendo o profissional por ele formado exercer as seguintes 

funções e atribuições: 
a) Docência na Pré-Escola e nas Séries Iniciais do 1º Grau;

38
 

                                                             
37 Verificamos que a amostra estudada se divide em PG formadas nos moldes do currículo anterior a 1993 e após 

1993, não tendo sido encontrada nenhuma PG já formada pelo currículo instituído após a reformulação de 2008 

atuando na rede estadual.  Isso se explica pelo fato de que a última alteração foi realizada há apenas 3 anos e, por 

não ter tido concurso público recente para a respectiva rede de ensino. 
38 Destaque da autora. 
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b) Docência em Curso Normal (disciplinas pedagógicas) como formadores do 

professor da Pré-Escola e das Séries Iniciais do 1º grau; 

c) Coordenação pedagógica na Pré-Escola e nas Séries Iniciais do 1º grau. 
d) Coordenação da Educação Pré-Escolar e/ou Séries Iniciais do 1º grau  a nível 

de Secretaria de Educação ou Órgãos Regionais de Educação; 

e) Assessoria pedagógica e programa de educação infantil de Órgãos e 

Instituições Públicas, Filantrópicas e Particulares; 
f) Planejamento, Supervisão, Orientação e Administração do Ensino. 

 

 Na Resolução 25/2008 do CONEPE/UFS, que “Aprova o Projeto Pedagógico do 

Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura e dá outras providências”, em seu Art. 2º, 

diz: 
 

Art. 2º O Curso de Pedagogia, - Licenciatura, 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
39

, e de atividades de gestão, coordenação, e 
assessoramento pedagógico em órgãos do sistema educacional e em espaços 

não escolares, proporcionando o acesso aos conhecimentos necessários ao 

exercício das funções de Planejamento, Supervisão, Orientação e 
Administração do Ensino ... 

  

 Analisando o descrito nesses dois documentos, podemos visualizar, entre tantas 

funções atribuídas ao pedagogo, a formação para exercer a docência na EI e anos iniciais do 

EF, o que pressupõe que esse profissional necessita da formação em Matemática e Ensino de 

Matemática para o exercício dessa função.  No entanto, essa é uma perspectiva pouco 

presente no currículo anterior a 1993, quando o curso possuía um foco maior na formação de 

um pedagogo especialista, o que correspondia à demanda daquela época.  Passamos, então, a 

analisar os currículos de formação desse curso, em busca da presença da Matemática na 

formação desses profissionais.   

 Investigamos os arquivos do DED/UFS, verificando que a primeira vez que os 

Fundamentos de Matemática aparecem nos estudos do curso de Pedagogia não surgem como 

disciplina em separado, mas como parte integrante da ementa da disciplina “Metodologia do 

Ensino de 1º Grau”, disciplina registrada sob o código n° 401131, existente no currículo 

anterior a 1993.  Nessa disciplina, eram ministrados “Fundamentos Teóricos-metodológicos 

do ensino de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Estudos Sociais nas séries iniciais do 

ensino de 1º Grau (1ª a 4ª séries)”.  

 Essa disciplina era ministrada no 4º período, com uma carga horária de 120 horas/8 

créditos, distribuídas entre as 4 (quatro) temáticas, que, por sua vez, era ministrada por várias 

professoras diferentes.  E uma das professoras a dividir essa disciplina, responsável pela 

                                                             
39

 Destaque da autora. 
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temática Matemática, era a PF1, que mais tarde se tornou a primeira professora da disciplina 

Fundamentos Teóricos-metodológicos da Matemática. 

 Em Matemática, constavam na ementa os seguintes conteúdos a serem trabalhados: 

“Concepções de Matemática, função social e política. Ensino, aprendizagem de número, do 

sistema decimal de numeração, do número fracionário, a medida e o valor no espaço e no 

tempo. Princípios orientadores” (Arquivo do Colegiado do DED/UFS) 

 Além dessa disciplina, havia nesse currículo a disciplina “Métodos quantitativos em 

Educação”, com uma carga horária de 60 horas / 4 créditos, no 3º período que trabalhava com 

cálculo estatístico, aplicado à educação e exigia das alunas um amplo domínio do cálculo e 

sua utilização ligada a situações educacionais. 

 O trabalho com a Metodologia da Matemática foi realizado nesses moldes até o 

segundo semestre letivo de 1993, quando a reformulação proposta em 1992 foi posta em 

prática.  Nela surge a disciplina “Fundamentos teórico-metodológicos de Matemática”, 

disciplina do bloco intitulado “O currículo no início da escolarização”.  Essa disciplina 

possuía 60 horas/4 créditos, ministrados no 6º período, registrada sob o código n° 401111.  A 

primeira professora a ministrar tal disciplina no DED/UFS foi a PF1, então também 

professora da disciplina “Fundamentos teórico-metodológicos de Ciências”, nos quatro 

primeiros anos de vigência desta proposta. 

 A disciplina de “Fundamentos teórico-metodológicos da Matemática” possuía a 

ementa seguinte: 

 

 Fonte: Anexo VI da Res. 006/1993 do CONEPE/UFS. 

 

 Um ano antes da reformulação atual, os debates sobre essa temática eram intensos no 

colegiado do DED/UFS.  E sobre a temática “Matemática” chamou-nos a atenção as 

discussões acerca do novo currículo, realizadas pela chefe do DED (à época) registradas na 

ATA de 06/03/2002 do Colegiado de Pedagogia. 

 

A profa. [...], convidada para apresentar relatório referente à avaliação do 

curso de Pedagogia destacou [...] apoio nos fundamentos em relação aos 
conteúdos específicos; ênfase na Alfabetização Matemática, da mesma 
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forma que é dada à linguagem [...] A disciplina Métodos Quantitativos 

passaria a optativa [...] 

 

 Essas propostas encaminhadas por ela a partir de resultados da avaliação do curso de 

Pedagogia realizada à época seriam objeto de análise e discussão por parte do colegiado para 

propor a reformulação do currículo. 

 Um fato que nos chamou a atenção foi que, apesar de haver um clima de discussão em 

torno da temática, a ementa apresentada para a constituição da disciplina “Fundamentos 

teórico-metodológicos de Matemática”, após a reformulação de 1993, era uma cópia fiel da 

ementa da disciplina “Metodologia do Ensino de 1º Grau”, do currículo anterior.  Não 

sinalizava, assim,  nenhum avanço nos estudos sobre Matemática no novo currículo.  

 Um documento datado de 24 de janeiro de 2006, do mesmo colegiado, apresenta 

considerações para a proposta de reformulação, perpassando o desejo do curso em “Oferecer 

disciplinas optativas relacionadas à Geografia, História, Matemática e Ciências, como forma 

de fundamentar melhor os alunos nos conteúdos específicos de 1ª a 4ª séries” (COLEGIADO 

DED/UFS, 2006). A preocupação em propor alterações que modificariam a realidade dos 

estudos de Matemática no currículo de Pedagogia era visível, e, de fato, muitas das questões 

discutidas foram contempladas anos depois. 

 Quando a nova proposta curricular foi aprovada, efetivamente os estudos de 

Matemática presentes neste currículo apresentavam a seguinte configuração, de acordo com a 

Resolução 25/2008 do CONEPE/UFS: 

1 – As disciplinas “Alfabetização Matemática” e “Ensino de Matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental” versavam entre as disciplinas através das quais a prática como 

componente curricular deveria ser desenvolvida e vivenciada ao longo do curso, totalizando 

uma carga horária de 675 horas de prática. 

2 – Os estudos de Ensino de Matemática foram ampliados para duas disciplinas específicas 

entre as disciplinas obrigatórias, totalizando 120 horas/8 créditos de estudos, distribuídos 

igualmente entre elas, sendo disciplinas que faziam parte do bloco “Práticas educativas 

(Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos). 

3 – A disciplina “Alfabetização Matemática” era ministrada no 3º período, e a disciplina 

“Ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental era ministrada no 5º período 

para o turno diurno; 6º período, para o turno noturno
40

. 

                                                             
40  Destacamos aqui a implantação do Curso de Pedagogia Noturno no DED/UFS, que foi aprovado pela 

Resolução 09/99 do CONSU/UFS em 03 de setembro de 1999, tendo o seu Projeto Didático-Científico aprovado 

através da Resolução 35/99 do CONEP.  Destacamos ainda que os estudos referentes à Matemática no currículo 

do curso noturno, quando da sua implementação, seguiu os mesmos padrões da proposta vigente no 
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4 – Pela primeira vez, houve alterações significativas nas ementas propostas para as 

disciplinas relacionadas à Matemática.  

5 – Não havia disciplinas relacionadas ao conteúdo de Matemática para os anos iniciais da 

escolarização propostas entre as disciplinas optativas (uma reivindicação presente nas 

discussões anteriores à construção da proposta), havia sim a presença da disciplina “Métodos 

quantitativos” entre as disciplinas optativas. 

 As ementas das disciplinas foram constituídas da seguinte forma, conforme o Anexo 

IV da Resolução Nº 25/2008/CONEPE (EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA – LICENCIATURA) 

 
401332 - Alfabetização Matemática 

Cr: 04 CH: 60 PEL: 3.01.0 Pré-requisito: --- 
Ementa: Linhas de Pesquisa da Educação Matemática. Fundamentos 

Conceituais da Natureza do Número. Leitura e Escrita da Linguagem 

Matemática. Diferentes Sistemas de Numeração. 

 

401337 - Ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Cr: 04 CH: 60 PEL: 3.01.0 Pré-requisito: 401332/401333 
Ementa: Operações Fundamentais nos Conjuntos dos Números Naturais e 

Racionais. O Sistema de Medidas e a Geometria nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Os Livros Didáticos e Paradidáticos para o Ensino da 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Políticas Públicas de 
Avaliação do Ensino da Matemática. 

 

 As novas ementas 
41

apresentadas revelaram novas preocupações com a formação dos 

professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do EF formados na UFS.  Tais 

preocupações são concernentes à presença de estudos baseados nas Linhas de Pesquisa da 

Educação Matemática; ao número tratado a partir dos seus fundamentos conceituais; à 

importância da associação dos estudos com a linguagem; à inclusão de estudos sobre 

geometria no currículo (uma ausência debatida em nível nacional)`; à relevância da discussão 

dos livros didáticos no Ensino de Matemática, dos métodos e técnicas propostos por eles, por 

serem um recurso muito utilizado nas salas de aula brasileiras. 

 Quanto à inserção de debates sobre as linhas de pesquisa da Educação Matemática, 

queremos destacar que não se deu a partir da proposta curricular atual, mas já vinha sendo 

inserido no DED/UFS em anos anteriores, quando a disciplina “Fundamentos teórico-

                                                                                                                                                                                              
departamento desde 1993 e que a disciplina Fundamentos Teórico-metodológicos para esse turno não sofreu 

nenhuma alteração na sua ementa. No entanto, a nova proposta aprovada em 2008 já foi elaborada de forma 

unificada para o curso de pedagogia em todos os turnos ofertados pelo DED/UFS. 
41

 Faz-se necessário registrar que nenhuma das PG pesquisadas estudaram na vigência das ementas propostas na 

reformulação de 2008. 
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metodológicos da Matemática” passou a ser ministrada pela PF2
42

. Esta é uma professora 

bastante atuante em debates sobre a Educação Matemática, no Estado de Sergipe.  

Demonstrou a preocupação em desenvolver os conteúdos propostos em 1993, junto aos 

alunos da Pedagogia, na UFS, no interior das linhas de pesquisa da Educação Matemática.  

Isso pode ser constatado em um texto, em que a referida professora discorre sobre a sua 

experiência neste departamento: 

 
Tenho debatido textos como os de Alves (2001); Bicudo (1999, 2005); 

Carraher (1986); D’Ambrosio (1996); Fiorentini (2003, 2006); Ifrah (1989); 

Kamii (1988, 1992); Miorin (1988); Nunes (1997); Smole (1996), dentre 
outros, como também os paradidáticos e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – Matemática. O momento da exibição do vídeo ‘1, 2, 3... A 

origem’, do projeto Vídeo Escola, provoca a análise sobre os aspectos 

históricos dos sistemas de numeração, suscitando a construção e correta 
manipulação de materiais instrucionais como o ábaco; o quadro de valor de 

lugar e o quadro de equivalências. (ALVES, 2009, p. 270) 
 

 Analisando as três situações expostas, podemos concluir que a presença de estudos 

referentes à Matemática, nos currículos do DED/UFS, vem apresentando ganhos quantitativos 

e qualitativos.  Passa de uma carga horária de 30 horas, sem disciplina específica (quando 

ainda era parte integrante da disciplina “Metodologia do Ensino de 1º Grau”), para uma 

realidade em que se instituiu uma disciplina própria para esses estudos no currículo de 1993, 

com carga horária de 60 horas.  Apesar de estar disposta em uma ementa muito ampla sem 

transparecer os seus reais desdobramentos, há ganhos quanto à realidade atual, uma vez que 

esses estudos contam com duas disciplinas: “Alfabetização Matemática”, “Ensino de 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental”.  Estas totalizam uma carga horária de 

120 horas.  São desenvolvidos a partir de ementas que apresentam temas mais atuais.  Além 

disso, notamos a existência de profissionais presentes no departamento engajados com as 

principais demandas nacionais para a formação de professores/as que ensinam Matemática 

nos anos iniciais do EF. 

 Podemos ainda afirmar que, apesar dos ganhos já apresentados por este currículo, ele 

aproxima-se dos analisados em nível nacional, pela pesquisa de Curi (2004), no que se refere 

à ênfase nos Fundamentos da Educação.  No entanto, não deixa claro se a proposta valoriza a 

necessidade de esse professor “saber Matemática” e não somente saber como “ensinar 

Matemática”, para desenvolver um trabalho de qualidade, nos anos iniciais do EF; se o 

                                                             
42  A referida professora ingressou no DED/UFS em 1995 e passou a ministrar a disciplina “Fundamentos 

Teórico-Metodológicos da Matemática a partir de 1997. 
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trabalho desenvolvido é integrado de forma a levar o aluno a aprender Matemática enquanto 

aprende a ensiná-la. 

 Verificando ainda que nos dois últimos currículos da UFS (aqueles mais voltados para 

a formação docente do/a pedagogo/a), há a presença de disciplinas sobre Fundamentos, 

Metodologias e Ensino de Matemática, ao tempo em que não há disciplinas voltadas ao 

conteúdo de Matemática
43

 a ser ensinado.  Isso nos permite fazer as mesmas reflexões de Curi 

(2005), segundo a qual as disciplinas que trabalham com a Metodologia da Matemática, 

apresentam forte presença de aspectos metodológicos na formação desses/as professores/as. 

 As análises e inferências realizadas até aqui foram fruto das análises documentais das 

Resoluções do CONEPE e CONSU da UFS, relativas ao curso de Pedagogia e dos arquivos 

do colegiado do DED/UFS. Para buscar uma maior aproximação com a forma como essas 

propostas foram de fato implementadas na prática nos cursos de Pedagogia, ampliaremos 

essas análises a partir dos dados das entrevistas às PF e grupos vocais com as PG, envolvidas 

na execução das propostas no período estudado. 

 

 

3.2. Parâmetros Estabelecidos 

 

 

 Para estabelecer uma relação entre as questões e objetivos da pesquisa com os dados 

levantados, analisar as falas das PG participantes da pesquisa, estabelecemos um parâmetro 

inicial para análise: o agrupamento das PG formadas com base no currículo anterior e 

posterior a reformulação de 1993.  

 Foram realizadas ainda inferências sobre o pensamento das PG que, durante a 

formação inicial, já lecionavam na rede estadual e as que não lecionavam.  Para subsidiar tal 

análise, apoiamo-nos nos dados da tabela 12. 

 

Tabela 12 – Agrupamento segundo parâmetros de análise 

GRUPO 1 GRUPO 2 

CURRÍCULO ANTERIOR A 1993 CURRÍCULO POSTERIOR A 1993. 

PG  2 – 5 – 7 - 8 PG 1 – 3 – 4 – 6 - 9 -10 

 

                                                             
43

 Que apesar de não ser uma posição defendida por mim, fez parte das reivindicações feitas por  professores/as, 

alunos/as  do curso de Pedagogia durante o processo de discussão para a reformulação.  
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 As análises foram complementadas com o cruzamento com as falas das PF buscando 

aproximações e distanciamentos entre elas, conforme as categorias apresentadas.  

 

 

3.3. Experiências da Formação Inicial: memórias das professoras  

 

  

 Iniciamos trazendo as memórias registradas pelas PG, sujeitos da pesquisa, quando 

responderam ao questionário durante a pesquisa exploratória juntamente com seus colegas de 

trabalho.  Nesse instrumento, elas já forneceram informações importantes sobre a sua 

formação inicial. 

 Sobre a formação inicial em Pedagogia-Licenciatura, 9 (nove) delas declararam que a 

Matemática não influenciou em sua escolha pelo curso; apenas 1 (uma) declarou que a 

Matemática influenciou nesse processo, não apresentando nenhuma justificativa que 

caracterizasse o “sim” ou o “não”, como um reforço positivo ou negativo nessa escolha.   

 As PG também foram questionadas quanto ao número de disciplinas que haviam 

cursado, relacionadas ao “conteúdo de Matemática”, à “Metodologia da Matemática”.  No 

primeiro caso, 6 (seis) delas declararam que haviam cursado 2 (duas) disciplinas com 

conteúdos de Matemática; 3 (três) delas haviam cursado apenas 1 (uma) disciplina; 1 (uma) 

não havia cursado nenhuma.  No segundo caso, 8 (oito) declararam ter cursado 1 (uma) 

disciplina relacionada à Metodologia da Matemática; 2 (duas) haviam cursado 2 (duas) 

disciplinas relacionadas.  

 Quando solicitado que relacionassem os nomes dessas disciplinas, pudemos verificar o 

motivo das divergências nas respostas. Primeiro, pelo fato de terem cursado grades 

curriculares diferentes, evidente na nomenclatura utilizada por elas; segundo, por não terem 

recordações marcantes das disciplinas, uma vez que 5 (cinco) delas não se recordavam do 

nome de nenhuma disciplina cursada.  As disciplinas mais mencionadas foram Metodologia 

do Ensino da Matemática, com 3 (três) citações; Métodos Quantitativos, com 3 (três) citações.  

Esses dados apontam ainda para a possibilidade de Matemática e Metodologia da Matemática 

terem sido trabalhadas de forma articulada, não havendo disciplina específica para ensinar o 

conteúdo de Matemática. 

 Ainda no questionário exploratório, 7 (sete) das professoras declararam ter aprendido a 

utilizar algum tipo de recurso para aulas de Matemática, durante a formação inicial.  Mas os 
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recursos mais citados por elas foram: jogos matemáticos, com 4 (quatro) citações; ábaco, com 

4 (quatro) citações; material dourado, com 2 (duas) citações.   

 Alguns dados importantes para essa análise foram levantados, a partir da identificação 

do questionário, estão listados na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Dados das PG pesquisadas  

IDENTIFI-

CAÇÃO 

IDA

-DE 

SE-

XO 

INÍ-

CIO 

DO 

CUR-

SO 

TÉRMI-

NO DO 

CURSO 

PÓS-

GRADUA-

ÇÃO 

ESCO-

LA 

SÉRIE 

QUE 

LECIO-

NA 

INGRES-

SO NA 

REDE  

PG1 35 F 1996 2000 Sim E1 5º ano 2005 

PG2 40 F 1990 1996 Sim E1 2º ano 1988 

PG3 39 F 1994 2000 Sim E1 5º ano 2005 

PG4 45 F 2001 2005 Sim E1 2º ano 1988 

PG5 41 F 1991 1995 Sim E2 3º ano 2001 

PG6 37 F 1997 2002 Sim E2 4º ano 2001 

PG7 48 F 1989 1994 Sim E3 2º ano 1998 

PG8 40 F --- 1993 Sim E3 1º ano 1992 

PG9 41 M 1995 1999 Sim E3 --- 1999 

PG10 43 F 1998 2002 Sim E3 3º ano 1991 

Fonte: Questionários aplicados. 

 

 A partir desses dados, pudemos concluir que 4 (quatro) delas concluíram o curso de 

Pedagogia até 1996, portanto não realizaram seus estudos a partir do currículo implementado 

em 1993. As 6 (seis) restantes concluíram o curso até 2005, não sendo alcançadas pelo 

currículo atual, implementado em 2008.  Efetivaram os seus estudos a partir do currículo de 

1993.   

 O grupo pesquisado apresentou equilíbrio no tocante ao ingresso na rede estadual de 

ensino.  Dentre elas, 5 (cinco) ingressaram no quadro do Estado após realizarem a sua 

formação inicial em Pedagogia; 5 (cinco) realizaram a sua formação inicial em serviço, isto é, 

já faziam parte do quadro do Estado, enquanto estudavam na UFS. 

 Em seguida, buscamos desenvolver uma análise das respostas encontradas nas falas 

das PG. A partir de tal análise, buscamos responder a duas das questões de pesquisa 

norteadoras deste trabalho: como tem ocorrido a formação de professoras dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental para o ensino de Matemática? Qual o lugar dos componentes 

relacionados à Matemática e à Metodologia da Matemática na formação das professoras 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na UFS, no período de 1993 a 2005? 
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 As referidas respostas foram buscadas a partir de três eixos específicos: expectativas, 

metodologias e conteúdos na formação inicial; organização das disciplinas sobre Metodologia 

da Matemática; Práticas de Ensino. 

 

 

3.3.1. Expectativas, Metodologias e Conteúdos na Formação Inicial 

 

 

 As expectativas das alunas do curso de pedagogia sobre a Metodologia da Matemática 

foram vistas a partir das falas delas próprias (PG) e das suas PF.  Suscitam uma divergência 

quanto à visão de um mesmo problema. 

 

Tabela 14 - Expectativas das PG em torno da Metodologia da Matemática 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

 

Como foi estudar 

Metodologia da 

Matemática, na 

UFS, para você? 

“Quando eu comecei, eu achei que ia aprender um 

método eficiente, um método interessante para ensinar 

a matemática... eu não fui atendida na minha 

expectativa não” (PG1) 

 

2 

“Eu sempre gostei muito de ler e percebia assim: todos 

os autores falavam sobre a necessidade da 

materialização da matemática, de você trabalhar o 

concreto... então eu achava que a metodologia da 

matemática ia associar essa teoria sobre o uso do 

concreto, a materialização da matemática pra 

trazer pro dia-a-dia... nem queria só oficinas, porque 

troca de experiências você faz com colega de trabalho, 

eu queria a associação... metodologia-prática. O que a 

gente espera na universidade em todas as disciplinas, 

teoria e prática casadas... não alcancei até sair da 

universidade”. (PG2);  

 

 

 

 

1 

“Eu pudesse desmistificar aquela coisa da matemática 

que você, desde a época que você começa a estudar, só 

vem é ‘senta e faz e tá acabado’ e faça desse jeito... eu 

achei que estudando as metodologias, vendo a teoria, 

poderia associar e dizer: Ah! É mais simples! Vai por 

aqui. E não foi.” (PG4);  

 

 

2 

“Novas metodologias mesmo, novas maneiras de como 

lidar com a matemática em sala de aula, prática de 

como, por exemplo, a gente trabalhar uma tabuada mais 

diversificada na sala de aula, a gente trabalhar questões 

mesmo do dia-a-dia, geometria, entendeu? A gente não 

viu nada disso”. (PG5) 

 

 

 

1 
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Como foi estudar 

Metodologia da 

Matemática, na 

UFS, para você? 

“Acho que todo professor e todas as pessoas que entram 

assim, elas têm esse pensamento de procurar algo 

novo”. (PG6) 

 

2 

 

“A minha expectativa era que me desse um respaldo e 

que eu pudesse, com essa metodologia, eu pudesse 

aplicar de forma melhor possível em sala de aula”. 

(PG7) 

 

1 

 

 

 As PG declararam possuir expectativas voltadas para a prática de sala de aula, relação 

teoria-prática, aplicabilidade, aprendizado de um método novo e eficiente, diferenciado 

daqueles com os quais elas estudaram matemática.   Essas expectativas estão presentes nos 

dois grupos de PG (1 e 2).  Há indícios de que não foram atendidas em suas expectativas 

também presentes nos dois grupos. 

 Já as PF mostraram uma preocupação com a forma como as alunas chegam à 

universidade, cheias de expectativas, no que diz respeito às cristalizações das imagens de 

como ensinar Matemática.  Decorre daí a necessidade de desconstruir tais imagens. 

 

...você tem que desconstruir pra reconstruir, até hoje eu tenho 
dificuldade... porque fazer com que as pessoas pensem por outro 

paradigma não é fácil, quando os alunos de pedagogia vêm para a sala de 

aula eles querem saber como ensinar? E aí eu tenho que desconstruir essa 

pergunta, porque a pergunta não é: como eu vou ensinar? 
Eu acho que quando elas chegam na universidade, elas chegam com aquela 

concepção e com práticas que foram ruins na história de vida na matemática. 

(PF1) 
 

As prioridades eram: primeiro, se os alunos tinham algum conhecimento já 

sobre a matemática, o que é que existia na cabeça deles quando eles 
pensavam em ir para o curso de metodologia de matemática. Aí eu percebi 

que eles ficaram muito frustrados... preparei um curso conforme as 

instruções que a própria disciplina exigia e a ementa, mas não foi dentro da 

realidade que os alunos pensavam, representavam a matemática, eles 

pensavam que... eles iam encontrar aulas onde eu iria ensinar pra eles os 

problemas, o “buraco” da formação deles sobre a matemática. (PF4) 

 

 Enquanto as PG se queixam de não terem conseguido associar a teoria à prática, em 

seus estudos universitários; de não terem se deparado com formas novas de ensinar 

Matemática ou de esses estudos permanecerem apenas no campo da teoria; as PF que falaram 

sobre essas expectativas apontam para o fato de as PG chegam à Universidade com uma visão 

da Matemática voltada para as lacunas que possuem.  Com efeito, sentem dificuldade na 

desconstrução da sua visão. 

 Sobre suas experiências como estudantes de Metodologia da Matemática, na UFS, 

algumas PG disseram possuir lembranças vagas sobre esse momento de sua formação inicial 
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(principalmente as do grupo 1), em oposição às do grupo 2, que possuíam lembranças mais 

marcantes sobre as experiências vividas.  

 

Tabela 15 - Experiências como estudantes de Metodologia da Matemática 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

 

Como foi estudar 

Metodologia da 

Matemática, na 

UFS, para você? 

“Eu achava que a gente ia trabalhar mais coisas 

práticas... eu sabia que ia ter a questão teórica, mas eu 

achava que ia ser associado,... e na verdade ficou mais 

na questão da teoria, da origem da matemática, da 

parte mais teórica e menos prática... eu achei que ficou 

a desejar e hoje como professora eu acho que ficou a 

desejar mesmo!” (PG1) 

 

 

2 

Das metodologias que eu fiz, a mais fraca foi a de 

matemática, a mais fraca... na metodologia foi muita 

teoria e mesmo teoria sem aprofundamento, é tanto 

que eu não lembro de nenhum autor referente, 

porque era tudo tão solto, porque quando a coisa é 

amarrada, você guarda nomes, referências, e eu não 

tenho, sinceramente não tenho. (PG2) 

 

 

 

1 

“Eu acho que foi positivo, porque a gente deu outros 

estudiosos já da área, mostrando a necessidade de você 

entender a matemática e não decorar a matemática” 

(Fala da PG2, em contraste com os seus estudos na 

Escola Normal). 

 

 

1 

“Éramos sempre nós quem levávamos e do jeito que a 

gente sabia, foi o que a gente entrou sabendo aquilo, 

saiu com aquilo, não aumentou, não renovou, não 

enriqueceu”. (PG4) 

 

 

2 

 

“Em relação à matemática mesmo, tem pouca coisa, 

entendeu? Assim, só o básico mesmo... o que eu lembro 

foram poucas as atividades assim, que não foram nem 

marcantes, eu acho que fica muito a desejar... só assim, 

alguns teóricos, e assim, poucos que eu não lembro” 

(PG5) 

 

 

 

1 

Eu lembro que a gente estudou ‘Ambrósio’, estudou 

outros autores da etno-matemática, enfim, mas por 

exemplo, eu não via isso voltado a uma prática... eu fui 

compreender um pouco melhor, depois que eu fui ter 

acesso a Vygotsky, a Piaget... e que efetivamente 

nessa disciplina eu não tive acesso. Então a 

etnomatemática, ela ficou no campo teórico, sem uma 

compreensão concreta na prática. (PG9); 

 

 

 

2 

“A forma de trabalho, assim de você trabalhar a partir 

da experiência do aluno... através de jogos, tive várias 

práticas assim porque a professora sempre trazia a uma 

pessoa diferente pra umas oficinas diferentes, como de 

jogos... eu gostei” (PG6); 

 

 

2 
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“Eu gostei da disciplina... nós tivemos bastante aulas 

práticas também, não ficamos só na teoria... Nós 

tivemos aulas assim, aulas práticas também de 

construir material didático pra usar na sala de aula, eu 

acredito que isso ajudou bastante” (PG10). 

 

 

2 

 

 Também destacamos a presença de relatos que trazem informações um pouco 

contraditórias com relação ao aprendizado na disciplina por parte de uma das PG, quando das 

experiências vividas na UFS em contraste com seus estudos anteriores na escola normal. 

 As narrativas de experiências positivas estão mais presentes entre as PG do grupo 2, 

enquanto que as PG do grupo 1 relatam não ter tido uma relação consistente nem com a teoria 

e nem com a prática, durante a formação inicial. Algumas ainda afirmam que, apesar de terem 

algum contato com teóricos da área de Matemática, isso foi superficial ou dissociado da 

prática.  No entanto, as PG do grupo 2 trazem experiências mais positivas com a relação à 

teoria-prática nessas aulas, mais presentes em suas memórias. 

 Nas entrevistas com as PF, 2 (duas) delas expõem detalhes sobre as prioridades que 

elas elegiam para ministrar as aulas.  Entretanto, a outra metade não possuía um 

posicionamento muito definido, partindo do conhecimento prévio do aluno sobre a 

Matemática.  Em trechos de suas falas elas colocam: 

 

Eu privilegio as linhas de pesquisa da Educação Matemática, trabalho com 
[...] eles leem textos, a gente discute o texto, eles fazem material prático, 

material concreto, a gente utiliza esse material concreto em sala de aula, eles 

fazem e aprendem a usar o material concreto, então, é isso que eu tenho 

privilegiado na discussão com os alunos (PF2); 
 

Porque pra que é que nós ensinamos Ciências, ensinamos Matemática, pra 

que os alunos da Pedagogia tenham um domínio básico de conceitos 
científicos que precisam ser trabalhados na escola... a formação escolar é 

para trabalhar a formação dos conceitos científicos a partir de estudo de um 

conhecimento, as práticas sociais que envolvem o conhecimento... (PF1). 
 

 As PF que apontaram suas prioridades indicam duas formas de trabalho distintas.  No 

primeiro caso, a PF se direciona pelos estudos de um grupo definido (o da Educação 

Matemática) e procura fazer relação entre a construção de materiais concretos e seus usos em 

sala de aula. Já no segundo, a PF mostra a preocupação de trabalhar a construção de conceitos 

científicos a partir das práticas sociais. Em ambos os casos, a teoria não aparece sendo 

trabalhada dissociada da prática.  Vale ressaltar que essas PF são as que lecionaram as 

disciplinas relacionadas à Metodologia da Matemática por um maior período de tempo. 
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 Ainda se tratando da forma como foi vivenciado o estudo da disciplina, questionamos 

se, à época em que as PG estudaram, foram trabalhados mais metodologia ou mais conteúdos 

de Matemática na formação inicial.   

 As PG dos dois grupos afirmaram haver mais ensino de metodologia que de conteúdo 

da matemática escolar, quando realizaram seus estudos. Algumas relataram que “o que a 

gente aprendeu foi, não exatamente o conteúdo, mas de como aplicar aquele conteúdo das 

disciplinas da Matemática nas séries iniciais, como montar isso e trabalhar” (PG7). 

 Entre as PF há um grupo que declara privilegiar o ensino das tendências 

metodológicas (2), instrumentalizando os futuros professores dos anos iniciais do EF a 

disponibilizarem de uma gama de possibilidades para trabalhar com as crianças.  Porém, 

algumas falas já demonstram um repensar, que por isso são interessantes serem destacadas.  

Eis as suas reflexões: 

 

A pergunta necessária, a mais importante, que o como é consequência, não é 

a primeira pergunta, porque pressupõe como ensinar que todos dominam 

o conhecimento e não dominam a metodologia.  E é em cima disso que o 
professor é desqualificado, hoje é descaracterizado.  Porque se é “como 

ensinar?” hoje vêm os pacotes pedagógicos que já dizem como ele vai 

ensinar. (PF1) 
 

Eu acredito que se devem ensinar os dois.  Tanto um como o outro são 

completamente complementares, porque metodologia sem domínio de 

conteúdo, a metodologia fica manca, não é? Agora o conteúdo sem 
metodologia quem vai ficar manco é o conteúdo.  Deve-se atribuir 

importância aos dois... se deve partir... da questão central do debate é como 

fazer com que se prepare um currículo para os futuros professores onde se 
possa fortalecer o professor a nível de conteúdo e fortalecer o futuro 

professor a nível de metodologia. (PF4) 

 

 Essa questão é amplamente discutida por Edda Curi, em seus estudos sobre a formação 

do/a pedagogo/a, quando afirma que “tem sido dado pouca atenção ao desenvolvimento de 

saberes para ensinar Matemática nos cursos de Pedagogia” (CURI, 2004, p. 16), mas já 

podemos perceber, na fala de algumas das PG, o mesmo pensamento.  Este tem motivado 

vários estudiosos da Educação Matemática a se dedicarem ao estudo dos conteúdos 

trabalhados, em Matemática, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, atrelados à 

metodologia de ensino, a exemplo dos grupos de Sandra Magina, Tânia Campos, Gilda 

Guimarães e Rute Borba.  

 No caso estudado, não podemos aferir se de fato não foram trabalhados os conteúdos 

ou se eles foram trabalhados de forma associada à metodologia, e as PG não conseguiram 

fazer a distinção.  Essa visão confusa já se apresentou desde as respostas dadas no 
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questionário, durante a fase exploratória, acerca da quantidade de disciplinas e nomes das 

disciplinas relacionadas com conteúdo ou com metodologia. 

 Mas, com relação à presença da teoria e prática nos estudos das professoras, 

deparamo-nos com um impasse. Enquanto a maioria das PG, e com mais intensidade no grupo 

1, diz não ter realizado o exercício de teoria e prática durante os estudos de Metodologia da 

Matemática, as PF de todo o período estudado citam várias metodologias utilizadas em sala de 

aula que indicam a possibilidade de prática.   

 Podemos ainda verificar, na fala das PG, que muitas análises feitas por elas só se 

deram de fato quando se confrontaram com as necessidades da sala de aula e perceberam que 

poderiam ter se apropriado de mais conhecimentos do que o fizeram. Isso se associa à 

afirmativa de Tardif (2010), sobre a relação entre a pesquisa universitária (a teoria) e o 

trabalho docente (prática), quando diz que isso não é uma simples relação entre coisas, mas 

entre atores e sujeitos com práticas portadoras de saberes. 

 As professoras que realizam hoje um trabalho de formação inicial na área de 

Matemática nos cursos de Pedagogia devem se preocupar com a relação da teoria com a 

prática; oportunizar às suas alunas vivências para além da universidade.  Mas, sempre que a 

formação inicial for confrontada com a prática de sala de aula, ela pode despertar novas 

necessidades e, acima de tudo, novos saberes advindos do exercício profissional.  

 No período estudado, na UFS, apontamos que, apesar de as PF afirmarem que 

trabalham em perspectivas articuladas entre a teoria e a prática, esta articulação não está 

sendo percebida como satisfatória pelas PG, quando do exercício da profissão, o que deve ser 

motivo de reflexão. 

 

 

3.3.2. Organização das disciplinas sobre Metodologia da Matemática 

 

 

 As impressões das PG e PF sobre a organização das disciplinas do currículo do curso 

de Pedagogia, voltadas à Metodologia da Matemática, foram confrontadas com os dados já 

apresentados a partir das pesquisas realizadas no arquivo do colegiado do DED/UFS.  

 Ao contrário do que normalmente é esperado, a maioria das PG afirmou que o 

problema não está na carga horária, destinada aos estudos de Metodologia da Matemática 

(que no caso de todas elas era de 60h ou menos), mas na organização e no uso do tempo, que 

deveriam ser repensados. 
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Tabela 16 – O fator Tempo na Organização da Disciplina 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

 

Como você 

classifica a carga 

horária destinada 

ao estudo da 

Matemática, no 

seu curso de 

formação inicial? 

“Eu acho assim, a questão do tempo relativo. Eu acho 

que a forma como lidar com aquele tempo é que deveria 

ser melhor... o melhor aproveitamento do tempo que 

tem.” (PG2) 

 

1 

“Eu acho que pode ser ampliada assim mais, mas ao 

mesmo tempo também mais bem planejada e 

executada.” (PG1) 

 

2 

“O tempo não foi o problema, a questão foi como ele 

foi trabalhado, como ele foi colocado, principalmente 

pra quem estuda à noite, que vem de uma carga horária 

diurna pesada.” (PG4) 

 

2 

“Acho que não é nem de carga horária, por que por 

mais que fosse pouca a carga horária, mas se você é 

bem explorado nesse tempinho que você tá com os 

alunos, dá para dar muita coisa.” (PG5) 

 

1 

“É a questão da prioridade mesmo, é fundamental... 

é a qualidade do curso.” (PG6); 

2 

“Às vezes eu acho que não é nem a carga horária que 

faz a diferença em um curso, mas a forma como ele é 

dado. Às vezes pode ser uma coisa tão longa e não ser 

tão significativa.” (PG7) 

 

1 

“Da carga horária não tenho... eu não tenho nada 

assim a falar não, agora da prática em si, de tudo que 

foi desenvolvido, da forma sim. (PG8). 

1 

 

 Podemos afirmar que, independe do grupo ao qual pertencem, as PG não 

demonstraram preocupação com ampliação da carga horária do curso. Mas entre as PF que 

atuam há mais tempo no DED/UFS, a questão da carga horária das Metodologias tem estado 

presente nas discussões e nas pautas dos processos de reformulação.  Como apresentado 

anteriormente, os ganhos quantitativos vêm acontecendo dentro da grade do departamento, 

baseados nas necessidades apontadas por elas, durante a execução dos seus trabalhos.  

 Como vimos, os estudos de Matemática já foram realizados com carga horária de 40h, 

60h e, atualmente, estão sendo realizados em 120h. As justificativas das PF para buscarem a 

ampliação passam pelo fato de as Metodologias necessitarem de articulação entre elas, por 

existirem alguns conteúdos que, por vezes, não são trabalhados por falta de tempo
44

 ou porque 

a realização dos estudos de Matemática, em matéria única, não desperta os alunos para um 

processo de formação que deve se dar ao longo do curso
45

. 

 Essas questões são confirmadas com as falas a seguir. 

                                                             
44

 Grifo da autora. 
45 Grifo da autora. 
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Bom, eu acho que a carga horária ela ainda é pequena, mas acho que o 

problema não é só da carga horária ser pequena, eu acho que é um 

problema da relação entre as disciplinas ... uma relação mais 
interdisciplinar... num conjunto das Metodologias e Matemática dentro 

dele... tanto é que agora tem uma carga horária maior... mas também 

colocaram a importância dos fundamentos ficarem juntos e terem essa 

relação interdisciplinar. (PF1); 
 

Sempre achei que eram pouquíssimas horas, tendo em vista que era para 

trabalhar com os alunos, os futuros professores, com o curso de Pedagogia, 
que se ensina Matemática nas séries iniciais. Aí então, foi uma discussão e a 

gente conseguiu com muita luta ampliar para duas disciplinas... eles (os 

alunos) sentiam necessidade mas não queriam, porque todo mundo não 
gosta de matemática, a maior parte dos alunos não gostam de matemática, 

então, mais uma disciplina de matemática significa que eles tinham que 

estudar mais... no entanto, quando eu explicava quanta coisa a gente 

deixou de ver por conta do tempo então aí eles viam. (PF2); 
 

Eu acho sempre muito pequena... eu acho que deviam ser pelo menos 120, 

180 horas para que o aluno entendesse que aquilo era um processo, não 
era só um obstáculo assim... o aluno encarava isso como um obstáculo, é só 

um obstáculo no meu caminho essas 4 horas, vai passar, depois nunca mais 

tem. (PF3); 

 

 Atualmente, conforme as resoluções estudadas, a carga horária já foi ampliada. Mas, à 

época dos estudos das PG do grupo 1, era parte de uma disciplina com 40 h, das do grupo 2, 

apenas uma disciplina de 60h.  Mesmo assim, o foco delas estava voltado para a forma como 

eram organizados os referidos cursos. O curioso é que, em suas falas, elas não esclarecem 

especificamente como elas acreditam que eles deveriam ser. Apenas frisam que deveria haver 

um melhor aproveitamento do tempo e uma maior relação entre a teoria e a prática. 

 Ao entrevistar as PF sobre como de fato elas organizam/organizaram a disciplina, 

construímos um quadro teórico/metodológico através de suas falas que distribuímos na tabela 

17. 

 

Tabela 17 - Organização da Disciplina segunda as PF 

ORDEM TEÓRICOS 

CITADOS
46

 

CONTEÚDOS METODOLOGIA / 

RECURSOS 

PRIORIDADES 

PF1 Piaget, Vygotsky, 

Ocsana Daniluk, 

Gelsa Kijnik. 

Linguagem 

Matemática 

(não citou outros) 

Trabalhado como área 

de conhecimento, de 

forma interdisciplinar 

(não citou outras)  

 

 

Formação do 

conceito 

científico. 

                                                             
46 Os nomes dos teóricos apresentados estão grafados conforme fala das PF nas entrevistas. 
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PF2 Constance Kamii, 

Ozana Kishimoto, 

Paulo Figueiredo, 

Iran Mendes de 

Abreu, entre 

outros educadores 

matemáticos.  

Números, 

compreensão do 

número, as 

operações em 

naturais ou em 

fracionários, 

jogos, resolução 

de problema, 

informática na 

educação, 

geometria (ainda 

insuficiente), 

livro didático, 

PCN de 

Matemática, 

paradidáticos. 

Leitura de textos de 

Educação 

Matemática, 

confecção de material 

concreto, utilização 

em sala de aula, 

jogos, resolução de 

problema, avaliação 

do livro didático e 

paradidático. 

Linhas de 

pesquisa da 

Educação 

Matemática. 

PF3 Piaget, 

Constance Kamii. 

Conceitos de 

contagem, 

desenvolvimento 

numérico, fases 

de aprendizagem, 

operações 

matemáticas, 

PCN  de 

Matemática, 

estatística, 

paradidáticos, 

geometria, jogos. 

Jogos, leitura de 

textos da revista nova 

escola, análises de 

paradidáticos e PCN, 

construção de figuras 

geométricas, 

avaliações estatísticas 

em sala de aula, 

relação da geometria 

com a arte. 

Análise do PCN 

de Matemática. 

PF4 Claudia Bauer, 

Constance Kamii. 

Construção do 

conceito de 

matemática, 

história da 

matemática, 

organização do 

currículo da 

matemática, 

lógica. 

Partindo do 

conhecimento prévio 

do aluno, 

questionamentos, 

estudo do meio. 

Construir 

conceitos a 

partir de 

conhecimentos 

prévios dos 

alunos. 

 Fonte: Entrevistas das PF. 

 

 A partir das informações registradas nesse quadro, não podemos concluir se os 

conteúdos e as teorias priorizadas pelas professoras foram (ou não) trabalhadas numa 

perspectiva que levou à prática.  Mas tudo nos leva a crer que sim, por serem trabalhadas, a 

partir de tendências metodológicas e recursos didáticos com amplas possibilidades para tal.  

Registramos ainda que todas as PF acima realizaram seus planejamentos a partir de uma 

mesma ementa e dela produziram práticas muito diferenciadas, que permitem poucos pontos 

de convergência, como no caso da construção do conceito de número, uso de jogos, análise de 
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livros didáticos; dos PCN e as operações matemáticas, que aparecem nas práticas de pelo 

menos duas PF. 

 Faço das palavras da PF2 as minhas, quando cita os estudos de Chervel (1990) sobre a 

história das disciplinas. “No coração de qualquer disciplina está a figura do professor. De fato, 

qualquer disciplina ela é organizada, configurada, modificada, ampliada ou posta em prática 

conforme o professor. Mesmo que tenha a ementa, qualquer professor vai fazer do jeito que 

achar que deve ser feito” (PF2). 

 Não nos distanciando do que afirma Bittencourt (2008, p.9) quando diz que “as 

disciplinas escolares fazem parte dos currículos e constituem saberes [...] que circulam no 

cotidiano das salas de aula”.  Sabemos que a forma como esses saberes são trabalhados em 

cada sala de aula se constitui a construção de uma história diferenciada daquela disciplina; o 

quanto os agentes envolvidos influenciam nessa construção. 

 Portanto, seguimos as orientações dadas por Chervel (1990), acerca do fato de que, 

para se estudar uma disciplina escolar e saber como estavam definidos os conteúdos de 

determinadas épocas, devemos nos sentir obrigados a fazer uma leitura paralela e 

concomitante da legislação e do cotidiano escolar.  Fazendo esse exercício, verificamos que as 

novas demandas educacionais para o curso de Pedagogia definiram, na Legislação Nacional, 

uma tendência maior ao exercício da docência nos anos iniciais do EF, trazendo para o seu 

interior uma maior necessidade de formação do profissional que ensina Matemática para atuar 

nessa função. 

 Essa foi uma realidade que pudemos ver na análise realizada a partir das falas das PF, 

sobre as discussões e pedidos de ampliação, nas suas prioridades, na hora de planejarem para 

a disciplina.  Podendo ainda afirmar que os planejamentos realizados por elas não se limitam 

ao ensino da Metodologia, pois vários pontos deles possibilitam a abordagem do conteúdo 

propriamente dito, dentro de uma análise metodológica mais ampla. 

 

  

3.3.3. Práticas de Ensino 

 

 

 Quando discutimos aqui o tema “Práticas de Ensino”, não se trata da observação das 

práticas das PG, mas de como se deu o processo de Prática de Ensino de Matemática, durante 

o seu curso de formação inicial e sobre pontos da prática das PF. 
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 A respeito da prática, fica evidenciado que, segundo as PG, ela era pouco trabalhada 

dentro da própria disciplina de Metodologia, não havia outra disciplina em que a prática de 

Matemática pudesse ser realizada, exceto no Estágio Supervisionado. 

 

Tabela 18 - Prática de Ensino de Matemática no Estágio Supervisionado 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

 

Havia Prática de 

Ensino de 

Matemática, no 

período em que 

você realizou 

seus estudos? 

“Eram trabalhadas todas as disciplinas, inclusive a 

Matemática, sem destaque para nenhuma... tudo igual, 

tudo por igual... quando a gente chegava o relato era 

dos problemas e não das práticas.” (PG5) 

 

1 

“É, ao final você faz o relatório e entrega à professora, 

mas não tem uma discussão como foi e o que ela tá 

falando.” (PG6) 

 

2 

“Na época que a gente fez, eu não sei agora, era muita 

politização e pouca prática, pouca prática. A gente foi 

para a prática só quando da época do estágio 

mesmo.  Era um curso extremamente politizado” (PG7) 

 

 

1 

 “Eles não tinham esse problema todo não, porque 

também não trabalhavam, não sabiam como seria 

quando fosse pro estágio, não é?” (PG2 acerca dos 

colegas que não trabalhavam. 

 

1 

 

 As análises apontam para o fato de que a Matemática era trabalhada conjuntamente 

com as demais disciplinas no período do Estágio Supervisionado e que elas não percebiam 

uma preparação adequada para o desenvolvimento dessa prática.  Os relatos se concentram 

mais entre as PG do grupo 1, no qual  também demonstram o fato de que os seus colegas de 

turma que ainda não trabalhavam ainda não apresentavam muita preocupação com a prática. 

 Quanto ao perfil do formador para trabalhar a Matemática e suas práticas no curso de 

Pedagogia, uma das PG coloca suas crenças quando afirma: “eu acho que o ideal é um 

Pedagogo especializado em Matemática para as séries iniciais” (PG1), mostrando a 

necessidade de uma aproximação do professor formador com a realidade em que os seus 

alunos irão atuar; os anos iniciais do EF. 

 As PF também ressaltaram pontos importantes relacionados às suas práticas de ensino 

e suas concepções sobre elas. A PF1 afirma trabalhar dentro de uma perspectiva crítica do 

conhecimento,  atrelada às práticas sociais.  Mesmo assim assevera não poder atingir todas as 

necessidades do campo, quando diz que “se a gente trabalha com alguns conceitos que são 

chave, a gente consegue trabalhar todos, agora não consegue aprofundar todos. Porque é 

impossível em 60 horas você aprofundar... o conceito de número é um dos conceitos mais 

vastos que existem”. (PF1); A PF2 diz ter consciência de que a Matemática ainda não ocupa 
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um lugar de destaque no curso de Pedagogia, e por isso busca, através de suas práticas, 

levantar a bandeira dessa disciplina. 

 

A matemática existe no projeto do curso de Pedagogia porque acham que 
tem que existir... não como uma coisa fundamental, o fato de ela existir 

como fundamental quem faz a luta é cada professor.  Então eu luto e mostro 

e falo todas as ocasiões, em todos os momentos, em todos os fóruns da 
importância da Matemática para os alunos do curso de Pedagogia. (PF2) 

 

 Vale ressaltar ainda que a PF2 é licenciada em Matemática, com Mestrado e 

Doutorado em Educação.  Desenvolve seus estudos voltados para a área da Educação 

Matemática. 

 Ainda com relação às práticas, a PF3 afirma que “a concepção ideal era que o 

professor estivesse preparado para oferecer uma gama de ferramentas ao aluno, para que o 

aluno fosse se adaptando, escolhendo e usando aquela que mais... e com isso ele ia 

desenvolvendo o raciocínio matemático dele”. Afirma ainda que o conteúdo que é trabalhado 

nos anos iniciais não traz grandes dificuldades para os futuros professores, “o importante é 

que o professor conheça as metodologias adequadas e por meio dessas, ele busque 

entender bem os temas”. 

 Vale ressaltar aqui que, quanto ao nível de dificuldade que os conteúdos de 

Matemática trabalhados nos anos iniciais do EF trazem para a professora, possuo uma opinião 

diferente.  Pois, apesar de ser defendido por muito como conhecimentos elementares, as 

professoras que não mantiverem contato com eles durante a graduação, irão lecionar com base 

em memórias de cerca de 10 anos atrás. 

 A PF4 defende que, durante o pequeno período que lecionou essa disciplina, realizou 

com os alunos estudo do meio em feiras livre; foram mostrados em sala de aula os resultados 

da pesquisa-ação.  Também organizou portfólios com os alunos, dividindo os conteúdos 

trabalhados nos anos iniciais do EF por grupos de alunos, onde foram mostradas várias 

alternativas metodológicas para trabalhar com eles.  “A concepção que se deve trabalhar 

Matemática é justamente isso, é trabalhar a partir dos conceitos, mostrar para o futuro 

professor que ele não deve aprender somente essas coisas de receitinha, mas ele tem que 

ir além, refletir...” (PF4). 

 Aparece aí mais uma vez a necessidade de se solidificar a orientação dos alunos para a 

prática, pois conforme a maioria das PG, a forma como ela era desenvolvida na disciplina de 

Estágio não levava à reflexão direcionada para a Matemática.  E, de forma geral, enquanto 

que todas as PF afirmam que tentam trabalhar numa perspectiva que, mesmo não cobrindo 
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todo o conhecimento matemático necessário, o/a futuro/a professor/a pode, a partir dos 

conceitos construídos, gerar novas práticas, a partir das quais podem oferecer aos seus futuros 

alunos/as uma gama de possibilidades. 

 Tendo em vista que a/o pedagogo/a não desenvolve apenas a Prática de Ensino de 

Matemática, reportamo-nos mais uma vez aos estudos de Curi (2005), para lembrar que, além 

de se preocuparem com o processo ensino-aprendizagem e, portanto, com as práticas e 

metodologias, as professoras polivalentes têm a demanda multiplicada. Têm que realizar essa 

reflexão-ação em diferentes áreas do conhecimento. “é preciso, ‘saber’ várias disciplinas para 

‘ensiná-las’” (CURI, 2005, p. 149). 

 Isso ainda nos faz refletir sobre os estudos de Guimarães, et. all. (2004), segundo os 

quais não é suficiente realizar discussões teóricas sobre a metodologia, mas, para realizar uma 

formação inicial de qualidade, esses estudos devem associar a teoria à prática de forma 

dialética.   

 Enquanto estavam em processo de formação inicial, as PG não estavam preocupadas 

apenas em adquirir um repertório conceitual e metodológico de Matemática, mas de todas as 

demais disciplinas dos currículos de EI e EF.  Isso torna o processo ainda mais complexo, 

devido à não existência de uma perspectiva dialética para o aprendizado da teoria e o 

exercício da prática. 

 

 

3.4. Os Processos de Profissionalização em Matemática 

 

 

 Quando iniciamos a análise sobre os processos de profissionalização em Matemática, 

buscamos encontrar respostas à terceira questão norteadora deste trabalho: em que medida os 

saberes relacionados à Matemática adquiridos na formação inicial contribuíram para o 

desenvolvimento profissional das professoras sujeitos da pesquisa? 

 Para atingir este objetivo, dividimos as discussões em três eixos: buscas e dificuldades 

na aquisição do conhecimento; trajetórias de formação: de estudantes a profissionais do 

ensino; cursos de formação continuada em Matemática.  Pretendemos analisar como se deu o 

processo de profissionalização das PG, sujeitos da pesquisa; como a formação inicial e 

continuada e educação continuada impactou esse processo.   

 Já a partir dos dados da identificação do questionário, constatamos que todas as PG 

realizaram cursos de Pós-graduação em nível de especialização.  Quanto às Pós-graduações 
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realizadas, 6 (seis) declararam ter realizado cursos na área de gestão educacional; 1 (uma), na 

área de planejamento; 1 (uma), em gestão e mídias; 1(um), mestrado em educação; 1 (uma), 

não declarou a área.  Portanto, podemos concluir que nenhuma realizou cursos de Pós-

graduação na área de Matemática ou de Ensino de Matemática. 

 Do grupo de PG estudadas, 6 (seis) declararam, no questionário exploratório, que não 

se sentiram instigadas a estudar ou pesquisar sobre Matemática após realizarem a formação 

inicial.  Quanto ao fato de estudarem algum teórico da área de Matemática, 4 (quatro) 

declararam que sim, apontando os teóricos Kamii (2), Piaget (1) e Rosa Neto (1); 6 (seis) 

declararam não estudar nenhum teórico da área.   

 Quanto à participação em cursos de formação continuada, na área de Ensino de 

Matemática
47

, 7 (sete) declararam não ter realizado nenhum; 3(três), ter realizado 1 (um) 

curso apenas. Os cursos citados foram: Cursos de Formação do Programa Alfa e Beto para a 

área de Matemática, o Curso Pró-letramento de Matemática, ambos oferecidos pela Rede 

Estadual de Ensino.  Todas as PG pesquisadas declararam não participar de nenhum Grupo de 

Estudo na área de Matemática. 

 Levamos em conta que as PG do caso estudado possuem trajetórias profissionais 

longas, à luz das quais podemos visualizar como ocorreu o processo de profissionalização em 

Matemática.  Tomando como base as médias dos dados dos dois grupos apresentados na 

tabela 12, quanto à idade, tempo de formação, ingresso na Rede Estadual de Ensino, que 

resultaram na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Média de dados das PG 

DADOS ANALISADOS MÉDIA 

Idade das PG 36,9 anos 

Anos de formadas 12,4 anos 

Ingresso na Rede Estadual 14,2 anos 

Fonte: Questionários aplicados. 

 

                                                             
47 Ressaltamos aqui que, durante a última década, a SEED/SE realizou diversas ações voltadas à formação 

continuada dos professores dos anos iniciais do EF, a exemplo do PCN em ação, que possuía módulo específico 

de Matemática, cursos promovidos pelo PDE direto na escola, realizado com base no levantamento das 

disciplinas críticas das escolas (onde quase sempre versava a disciplina de Matemática); o Pró-letramento de 

Matemática, entre outros, sendo que, essas iniciativas se caracterizaram como pontuais. Mas, registramos o fato 

de que esta Secretaria de Educação não possui um projeto estruturado de formação continuada de professores a 

ser desenvolvido em cada unidade escolar de forma articulada, fazendo com que, muitos dos seus profissionais 

não realizem essa formação. 
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 Foram também levantados dados a partir dos questionários aplicados sobre o gosto das 

professoras sobre Matemática.  Das 10 (dez) PG questionadas, 1 (uma) afirmou ser 

“excelente”; 6 (seis), “bom”; 3 (três), “regular”.  Nenhuma declarou ter um gosto “ruim” ou 

“péssimo” pela Matemática. 

 Quando questionadas sobre se reconhecerem como sendo a primeira professora de 

Matemática das crianças, 6 (seis) responderam que sim; 4 (quatro), não. Esse se caracteriza 

um índice bastante alto, levando-se em conta a média de tempo em que essas profissionais 

encontram-se no exercício da profissão como professoras que ensinam Matemática a crianças. 

 Segundo os estudos de Ferreira (2003), a partir das últimas décadas do século passado, 

já havia uma preocupação com as crenças dos professores sobre o seu ofício, não apenas se 

detendo ao processo ensino-aprendizagem desencadeado pelos professores.  Isso nos leva 

também a lançar o olhar sobre suas crenças acerca da profissão que exercem. 

 

 

3.4.1. Buscas e dificuldades na aquisição do conhecimento 

 

 

 Adquirir conhecimentos de Matemática para ensinar é uma tarefa que, segundo os 

estudos de Charlot (2000), exige mobilização por parte do sujeito.  As PG, após seu processo 

de formação inicial, continuaram a mobilizar-se de várias formas para adquirirem esse 

conhecimento necessário para responder as demandas das suas salas de aula e também para, 

uma vez mobilizados, mobilizarem também os seus alunos. 

 Elas foram em busca do conhecimento em várias fontes, revelando que o ambiente de 

trabalho, a troca de experiências com os colegas de profissão e a busca pessoal através de 

livros didáticos foram os principais espaços em que o buscaram. 

 

Tabela 20 - Busca pelo conhecimento 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

 

Como ocorreu a 

aquisição do seu 

conhecimento 

matemático? 

O que eu aprendi assim e fui modificando ao longo da 

minha profissão, foi porque fui adquirindo muito 

conhecimento, por exemplo: nessa escola que eu 

trabalhei, na segunda escola que eu trabalhei o 

diretor era professor de matemática... então, a minha 

prática em escola particular foi que me ajudou 

bastante.” (PG5) 

 

 

 

1 



115 
 

“Pra mim foi mais difícil... eu nunca tinha ensinado... e 

professor  não pode parar, professor não pode ficar 

parado. Tem sempre que estar pesquisando, 

procurando algo melhor na sua sala de aula...fui 

conhecendo com os outros professores através de 

relatos de experiências deles, é, mostrando 

dificuldades, como era que ele estava ensinando, sabe... 

eu aprendi dessa forma, eu aprendi sempre o melhor 

de cada professor”. (PG6) 

 

 

 

 

 

2 

“Então se hoje em dia eu emprego algum método 

diferente mais fácil, que o aluno possa aprender é 

porque eu busco, é porque eu tento de uma forma ou 

de outra, o que você tá dando? Como é que você tá 

dando?... eu tento fazer esse relacionamento com 

outros professores, trocar, fazer esse intercâmbio 

com outros professores. (PG1) 

 

 

 

2 

“Eu fui aprendendo com os livros, que eu estava 

pesquisando nos livros e ao mesmo tempo ensinando, 

aí eu ia observando e fui aprendendo muita coisa com a 

prática em sala de aula”. (PG10) 

 

 

2 

 

 O grupo 2 apresentou mais relatos sobre essa temática.  As falas analisadas apontam 

para a necessidade que as PG sentiram de, após a formação inicial e com o encontro com a 

sala de aula, buscar mais conhecimentos de Matemática, uma vez que as necessidades de 

resposta aos alunos não esperam.  Elas apresentaram três pontos convergentes: as pesquisas 

em livros, as trocas constantes de experiências com os colegas e a aprendizagem através da 

própria prática. 

 A respeito da busca por conhecimento, em livros didáticos, e sobre a relação 

professor-estudante-conhecimento, uma das PF alerta para o fato de que “o livro entra no 

lugar do conhecimento que o professor e o estudante ia construindo, entra o livro didático.  O 

livro didático não é mais organizado pelo professor, ele é organizado por autores e o 

professor? Cabe a ele trabalhar o livro didático na sala” (PF1). 

 A sua preocupação passa pelo fato de o/a professor/a passar de construtor do 

conhecimento junto com seus alunos a um mero controlador do tempo de execução de 

atividades propostas em livros didáticos.  E, de forma geral, quando um professor fala que 

buscou conhecimento em livros, ele está se referindo a livros didáticos diversos (que em geral 

são mais acessíveis que os livros técnicos). Ela ainda afirma de “o livro didático que traz 

recorte do recorte do conhecimento, que são os conteúdos escolares não organizados por 
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professores, a prática docente passou a ser organizada pelo livro didático, pelo conteúdo do 

livro didático, então o professor não domina mais o processo de construção do conhecimento 

[...]” (PF1) 

 Sabemos que, em muitas salas de aula, o livro didático é a única fonte de 

conhecimento acessível, depois dos conhecimentos do professor/a e, portanto, não podemos 

desprezar o seu uso. O que devemos é ter o cuidado de não permitir que os processos de 

construção do conhecimento ocorridos na sala de aula, tendo o/a professor/a como mediador, 

sejam superados pela mera repetição do que é trazido pelo livro didático. 

 No caso das escolas públicas brasileiras, os livros que são distribuídos a professores/as 

e alunos passam por um programa de avaliação de qualidade
48

.  Esses livros didáticos têm 

apresentado características apontadas pelos PCN e DCN da Educação Básica e EF, como 

indicadores de qualidade para a educação, cabendo ao professor/a fazer um bom uso desse 

instrumento sem se distanciar do seu papel de mediador na construção do conhecimento.   

 Mas durante esse processo de busca as PG encontraram algumas dificuldades para 

acessar esse conhecimento matemático.  As queixas também se fizeram presentes em seus 

relatos e era um grande repertório.  Havia dificuldades relacionadas à teoria, à prática e ao 

fato de estarem (ou não) em atividade em sala de aula. 

 

Tabela 21 - Dificuldades na aquisição do conhecimento 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

 

Como ocorreu a 

aquisição do seu 

conhecimento 

matemático? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E assim, eles tinham outras características, eram 

jovens e não vieram como eu do pedagógico... então 

assim, quando a gente vem do pedagógico como eu, 

eu acho que as dificuldades e é [...] a falta de gosto 

pela matemática é maior, porque a gente não vê 

matemática no ensino médio, no antigo segundo grau. 

(PG1) 

 

 

 

 

2 

“Acho que era unânime daquela questão da 

dificuldade... acho que ficou tudo mais na teoria, de 

professores que estavam se graduando e que 

chegavam e faziam da gente laboratório, fazia da 

nossa turma... entendeu, como é? E pescava mais do 

que ajudava a pescar...” (PG4) 

 

 

 

2 

                                                             
48 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) distribui livros didáticos para o EF e EM na modalidade 

regular e para outras modalidade de educação no Brasil.  Esse programa realiza a avaliação das obras 

apresentadas pelas editoras brasileiras através de pareceristas, especialistas nas áreas específicas, que analisam o 

conteúdo e a forma como o conhecimento é trabalhado nos livros didáticos. 
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Como ocorreu a 

aquisição do seu 

conhecimento 

matemático? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Então eu lembro muito disso, que havia muito esse 

questionamento nesse sentido, da dificuldade que a 

gente tinha de tornar aquela teoria como prática... 
Essa era uma coisa assim que marcou mais, era essa 

dificuldade e eu sentia, como eu disse, eu sentia mais 

das minhas colegas que não tinham a prática do que 

em mim e em outras que tinham a prática da sala de 

aula”.(PG10)  

 

 

 

2 

“Mas ao mesmo tempo tinha, assim, um desconforto em 

saber como aplicar aquilo, porque a gente tava 

aprendendo a construir o material, mas assim, ficou a 

desejar como era que a gente ia aplicar aquele 

material em sala de aula. (PG2) 

 

 

1 

Como você ensinar matemática de maneira mais 

prazerosa? Mais fácil? Eu acho que isso eu venho 

aprendendo no dia-a-dia. É encontrar formas, maneiras, 

é claro que a gente não quer uma receita... a gente quer 

fazer um livro de receitas, não uma receita pronta, mas 

um livro (risos) eu gostaria de, pronto, eu resumo: eu 

gostaria de ter tido um livro de receitas, um livro 

grande, bem... com várias receitas”. (PG1) 

 

 

 

2 

“E se a gente tivesse assim, esse livro de receitas, assim 

já facilitava no planejamento... a gente vai trabalhar 

agora fração, a gente já tem essa atividade lúdica que 

vai facilitar... esse livro de receitas a gente tem que 

estar pesquisando ou a gente tem que estar buscando 

do colega que tem o conhecimento e assim, a maioria 

não tem. Isso também se a gente não tiver uma internet 

pra pesquisar a gente não tem um suporte”. (PG3) 

 

 

 

2 

“Porque essa deficiência já começa no ensino 

fundamental maior... teve um ano que o professor só 

dava expressão numérica, ele nunca chegava à 

porcentagem que eu tinha curiosidade da porcentagem, 

ele nunca chegava. Então eu cresci com essa 

dificuldade de calcular porcentagem, eu tenho... é um 

trauma meu”. (PG5) 

 

 

1 

“Esse tempo todinho e a gente colocando dificuldade, 

como é que os alunos vão aprender se o professor não 

tem... não tem um jogo de cintura? Não tem um... o 

caminhar dele é meio tortuoso e ele sempre na 

dúvida e não... sei lá, parece que tem uma... algo assim 

em nosso olhar, fica tão restrito”. (PG8) 

 

 

1 

“Então eu acho que tenho muito a aprender em 

relação à Matemática. Muito, e por ser assim uma 

disciplina que não é muito do meu gostar (risos) 

entendeu?, não sou apaixonada (ênfase), então, é... 

acho que é um universo muito grande a Matemática, eu 

não me sinto uma profissional de Matemática. (PG5) 

 

 

 

1 
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Como ocorreu a 

aquisição do seu 

conhecimento 

matemático? 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu precisei gostar da Matemática, que eu não 

gostava da Matemática. Eu não tive um bom ensino 

da Matemática, eu nunca gostei da Matemática, não 

suportava, entendeu? Primeiro tive que gostar para 

ensinar, eu tinha que aprender de alguma coisa criar um 

prazer por ela, porque eu tinha... a rejeição, para mim 

era... matemática pra mim era fatal. (PG6) 

 

 

 

2 

“Eu me lembro que era assim... que era geral essa idéia 

de que a matemática é complicada, que a gente não 

tinha condição de sair só do quadro e giz e decoreba, do 

ensino tradicional... havia uma resistência também 

em relação à novidade... ao mesmo tempo que queriam 

coisas novas, queriam, mas quando se trazia havia uma 

resistência de sair do tradicional. (PG1) 

 

 

2 

  

 O grupo que mais apontou dificuldades na aquisição do conhecimento foi o 2, com 7 

(sete) incidências; enquanto que o 1 apontou apenas 4 (quatro). As dificuldades citadas estão 

diluídas em vários aspectos, dentre os quais: falta de gosto pela Matemática, dificuldades 

trazidas de estudos anteriores, a não existência de modelos para o desenvolvimento da prática.  

E os aspectos que se apresentam nos dois grupos são os dois primeiros citados. 

 As queixas também circulavam entre os ensinamentos que elas estavam adquirindo, 

mas sentiam dificuldade de transpor para o ambiente da sala de aula.  Além disso, há o fato de 

as professoras não possuírem um repertório consistente de conhecimentos para serem 

acessados quando necessário, quer seja por não ter aprendido metodologias suficientes para 

utilizar em alguns conteúdos, quer por dificuldades que nasceram muito antes da 

universidade. 

Apenas uma das PG não reconheceu ter dificuldades pessoais em estudar Matemática.  

Percebeu-se enquanto narrava que era uma excelente aluna, sempre tirava boas notas.  Isso lhe 

fez pensar que não teria dificuldades no ambiente da sala de aula, o que não ocorreu. Quando 

confrontada com as necessidades do ofício de professora, percebeu que só possuia os saberes 

do conhecimento, sentiu a necessidade de desenvolvimento em sua trajetória formativa, dentre 

as três categorias de saberes apontadas por Pimenta (1999), contemplando os saberes do 

conhecimento, pedagógicos e da experiência.  Podemos, então, verificar que a dificuldade em 

acessar o conhecimento matemático causou atitudes diferentes nas PG; as de limitação, as de 

superação, as de resistência, a depender das características pessoais de cada uma. 

 As PF também discutiram a questão da dificuldade na aquisição do conhecimento 

durante suas entrevistas.  Admitiram a necessidade de as professoras formadoras dos cursos 
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de pedagogia trabalharem para diminuir a resistência e desmistificar/desmitificar o ensino de 

matemática. 

Agora de todo modo elas dizem que sentem dificuldade de ensinar 

Matemática porque sentem dificuldade de entender a matemática, então 
nesse sentido eu acho que na medida em que a pessoa que está responsável 

pela disciplina vai trabalhando elas também vão se inter... elas não resistem. 

Eu não vejo resistência. (PF1) 
 

Não, elas não gostam, por vezes elas não gostam não é da matemática, 

elas não gostam da maneira como o professor ensinou matemática. 
Então o que a gente tenta fazer é tentar quebrar essa aversão pela 

matemática. Você não precisa amar o professor, não é? E nem odiá-lo. 

Precisa aprender os conceitos e aprender matemática pra ensinar 

matemática com gosto, muito bem. (PF2) 
 

Eu acho que a principal dificuldade ao ministrar essa disciplina é que as 

alunas, elas são pouco pré-dispostas à matemática, então elas acham 
assim, há é muito chato, então assim... eu ficava muito preocupada porque o 

professoras das séries iniciais do 1º ao 5º ano é um professor polivalente e se 

ele não gosta de matemática ele vai induzir certamente isso ao aluno... hoje 

já tem metodologias muito simples de se ensinar... mesmo trabalhando 
assim, métodos alternativos para ensino de cálculo, de numerações, de 

contagens, essas coisas, elas tinham às vezes algumas dificuldades e não 

se sentiam motivadas para apresentar aquilo. (PF3) 
 

Acho que quem pega a área exata, quem pega a matemática tem que refletir 

com os futuros professores, mas também tem que desmistificar o medo do 

conteúdo, então a gente percebe assim, que o estudante de pedagogia tem 

muito medo do conteúdo... mas se você falar que vai abrir um discurso, um 

debate, eles estão tudo confortável (risos). (PF4) 
 

 Podemos perceber, nas falas das PF, que, de um modo ou de outro, elas têm se cruzado 

com estudantes de pedagogia com dificuldade, resistência e desmotivação em aprender 

Matemática.  É sempre necessário realizar um trabalho de conscientização sobre o seu futuro 

papel de professora que ensinará Matemática, nos anos iniciais, antes de realizar o trabalho 

em si da disciplina da área de cálculo. Mas também é visível que, quando elas realizam esse 

trabalho, elas acreditam que há uma diminuição na resistência. 

 Essas observações nos preocupam, quando analisadas à luz dos estudos de Nóvoa 

(2001).  Segundo esse estudioso o professor necessita dar importância a algumas 

competências para desenvolver a sua atividade profissional na atualidade.  Esta apresenta 

níveis diferenciados: a competência de organização, as competências relacionadas com a 

compreensão do conhecimento.  O professor que possui dificuldades em compreender o 

conhecimento que necessita construir com seus alunos, em sala de aula, não passará de um 

mero transmissor do conhecimento, não conseguindo avançar para o patamar da compreensão. 
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3.4.2. Trajetórias de formação: de estudantes a profissionais do ensino. 

 

 

 Os sujeitos desta pesquisa foram eleitas por pertencerem a um mesmo grupo e 

formarem um caso a ser estudado.  Pudemos observar entretanto, que a trajetória de formação 

é individual e pessoal.  Neste bloco, apresentamos algumas nuances dos processos de 

formação das PG. 

Com vistas a esse encaminhamento, Nóvoa (1991, p. 123) nos alerta que “a 

profissionalização não é um processo que se produz de modo endógeno. Assim, a história da 

profissão docente é indissociável do lugar que seus membros ocupam nas relações de 

produção e do papel que eles jogam na manutenção da ordem social”.  Nesse caso específico, 

encontramos profissionais que, em sua maioria, não iniciaram suas carreiras ocupando o lugar 

e a posição onde se encontram hoje.  Quanto à sua caminhada, não temos condições de 

descrever por completo, detemo-nos, portanto, a analisar os fragmentos acessíveis em suas 

falas. 

Quando observamos as trajetórias de formação das PG, deparamo-nos com várias 

informações contraditórias acerca das possíveis contribuições: o fato de terem realizado ou 

não o curso normal antes da faculdade de pedagogia, o fato de estarem ou não trabalhando em 

sala de aula durante o curso de formação inicial.  Não identificamos se isso contribuiu para 

seu processo de profissionalização, pois as PG não são unânimes em suas opiniões.  As 

opiniões também divergem das PF do DED/UFS sobre a forma como as suas alunas se 

comportam em sala de aula, frente ao conhecimento; tendo ou não experiências de formações 

anteriores, tendo ou não experiência em sala de aula. 

Sobre o início da formação, no antigo magistério (curso normal), 7 (sete) das PG 

declaram ter seu início neste curso.  São elas as PG2, PG4, PG5, PG6, PG8, PG9 e PG10; 3 

(três) registraram ter ido do ensino médio direto para a faculdade de Pedagogia, são elas as 

PG1, PG3 e PG7.  Os relatos dão conta de que as professoras que fizeram curso normal 

acreditam que isso foi um impulsionador da aprendizagem delas na faculdade.  Inclusive, em 

alguns relatos, o Instituto de Educação Ruy Barbosa (IERB)
49

 é citado como a “primeira 

                                                             
49

 Sobre essa instituição de ensino, que formou grande parte do professorado do nosso Estado, gostaria de 

registrar a fala de um dos PG entrevistados sobre o encerramento das atividades da mesma, que diz “inclusive eu 

quero fazer esse registro, porque é um registro da História da Educação em Sergipe, da perda de uma instituição 

como o Instituto de Educação Ruy Barbosa... porque eu também fui aluno do Ierb... acredito que foi lá que me 

fez ser educador”. (PG9).  No ano de 2013 a instituição irá encerrar suas atividades na área de formação de 

professores. 
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faculdade”
50

 de algumas delas.  No entanto, há um aspecto metodológico importante que é 

colocado por algumas, quando anunciam que, no IERB, trabalhavam mais a prática; na 

Universidade, a teoria.  Umas colocam isso como ruim, mas há relatos que mostram que foi a 

partir das reflexões realizadas na Universidade que elas passaram a compreender melhor as 

práticas. Há também registros, já discutidos, de que as professoras que não cursaram Ensino 

Médio regular estudaram pouca Matemática na escola normal
51

.  Isso provocou resistências na 

aprendizagem de Metodologias para o Ensino de Matemática. 

 

Tabela 22 – Metodologia da Matemática do IERB x UFS 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

Como ocorreu o 

processo de sua 

profissionalização 

enquanto profes-

sora de Matemáti-

ca dos anos 

iniciais? 

Antes de ir pra UFS eu fiz pedagógico na Escola 

Normal, então já começou aí o meu processo de 

profissionalização” (PG4) 

 

2 

“Tudo que ela chegou a ver na universidade... então, 

tudo isso que ela falou eu já tinha visto lá na parte 

do magistério, essa questão de adaptação de 

probleminhas, entendeu? Então, quando eu cheguei na 

UFS não me chamou muito à atenção, eu acho até que 

fica muito a dever essa questão da matemática na UFS, 

eu acho”. (PG5 ao comentar a fala de uma colega do 

grupo 2) 

 

 

 

 

1 

“Vimos mais teoria na faculdade” (PG6) 2 

“Eu me recordo da Metodologia da Matemática que 

eu estudei no Ierb, que eu considero ali como a minha 

primeira universidade” (PG8) 

 

1 

“Não é decepção, mais é uma questão teórico-

metodológica que enquanto no Ierb a gente via a 

prática, a formação se dava também na busca de 

desenvolver a prática com atividades concretas e a 

gente era levado a pensar a prática, na universidade 

essa disciplina foi puramente teórica”. (PG9) 

 

 

2 

 

 Esses relatos são das PG que fizeram o Ensino Médio no IERB antes de estudarem 

Pedagogia na UFS.  Comparando os dois grupos, podemos concluir que as PG do grupo 1 

supervalorizam os estudos realizados no IERB, acreditam ter aprendido mais sobre prática 

naquela instituição de ensino que na UFS.  Já as PG do grupo 2 conseguem fazer uma 

comparação metodológica do trabalho realizado nas duas instituições, esclarecendo para o 

fato de que na UFS os estudos foram mais teóricos que no IERB. 

                                                             
50 Grifo da autora. 
51 Este fato é notório nos currículos do Curso Normal (antigo pedagógico), que nas duas décadas passadas não 

tinha em sua composição a disciplina de Matemática do Ensino Médio como preparação para o vestibular, mas 

apenas trabalhando os conteúdos de Matemática dos anos iniciais do EF. 
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Apesar de a prática ser ressaltada como sempre presente na Metodologia da 

Matemática do IERB, isso não significa dizer que lá não havia fundamentação teórica.  O que 

as PG se referem é o fato de que, ao chegarem à universidade, a discussão metodológica se 

mantinha no nível da teoria, o que se tornou motivo de comparação e saudosismo dos tempos 

da Escola Normal.  Essa discussão acerca do aspecto excessivamente teórico já apareceu na 

fala das PG do grupo 2, em outros momentos, e por vezes com análises contraditórias que 

mostraram que, quando se depararam com o exercício profissional, perceberam a importância 

da teoria estudada. 

 Para Curi (2005), por vezes, as alunas, no início de seus processos de formação podem 

não apreender os sentidos do que estudam desde o princípio (por culpa do distanciamento da 

realidade onde atuarão).  Só se dão conta dos “porquês” de aprenderem determinadas coisas 

durante a formação inicial, quando iniciam a sua atuação profissional.  Isso é bem visível nas 

falas das PG do grupo 2, enquanto que as PG do grupo 1 parecem não conseguirem 

estabelecer um parâmetro de comparação. 

Fica evidente ainda que a postura metodológica adotada pelos dois cursos de formação 

era diferenciada e que houve queixas sobre o fato de não estudarem muitos conteúdos 

escolares de Matemática durante o Ensino Médio.  Foi um fator complicador e causador de 

resistência durante a universidade. 

Quanto ao fato de a formação inicial se dar já no exercício da profissão docente e das 

possíveis influências no processo de aquisição do conhecimento há unanimidade
52

 entre as PG 

dos dois grupos, ao considerarem que exercerem a profissão enquanto estudavam Pedagogia 

era um fator positivo e determinante durante as aulas de Metodologia da Matemática.  Em 

contraposição, houve as PF que reconheceram esse fato como reforço (muitas vezes) 

negativo.  Admitiram necessitar de desconstrução para que não ocorressem equívocos na 

construção do conhecimento. 

 Também sobre o fato de já possuírem experiência profissional durante o seu processo 

de formação inicial, 7 (sete) das PG pesquisados já trabalhavam em salas de aula enquanto 

realizavam a sua formação em Pedagogia. Eram elas as PG2, PG4, PG5, PG7, PG8, PG9 e 

PG10. Já 3 (três) das PG eram estudantes e ainda não haviam mantido contato com a sala de 

aula, durante a formação inicial em Pedagogia, quais sejam PG1, PG3 e PG6. 

 Há uma forte tendência das PG em declararem que as práticas e as experiências 

profissionais das suas colegas que já atuavam em sala de aula, seja falando de sua própria 

                                                             
52 Grifo da autora. 
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experiência ou da trazida pelas suas colegas (no caso das que ainda não trabalhavam), foram 

imprescindíveis para que construíssem algum tipo de experiência  prática durante as aulas de 

Metodologia da Matemática. 

 

Tabela 23 – Experiência profissional durante a Formação Inicial 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

Como ocorreu o 

processo de sua 

profissionalização 

enquanto profes-

sora de Matemáti-

ca dos anos 

iniciais? 

“Eu tinha colegas que já exerciam a profissão, então 

elas é quem colocavam situações e queriam que a 

professora auxiliasse como era que trabalhava tal 

assunto... na verdade como eu não era professora, 

então eu ficava mais com a questão teórica... eu 

achava a teoria linda, achei ótimo e tal, mais eu via a 

aflição também das minhas colegas por já estarem em 

sala de aula, ter essa necessidade, aí hoje eu percebo 

que talvez precisasse ter mais prática e nem tanta 

teoria”. (PG1) 

 

 

 

2 

“Mais éramos sempre nós que levávamos e do jeito 

que a gente sabia, foi o que a gente entrou sabendo 

daquilo, saiu com aquilo, não aumentou, não renovou, 

não enriqueceu...ficou no que eram, a maioria já eram 

professoras e já atuavam na área”. (PG4) 

 

 

2 

“Pra mim foi mais difícil, eu acho, porque eu não tive 

essa experiência... eu nunca tinha ensinado... mais pra 

mim foi difícil é... eu fui com uma mentalidade que 

seria tudo bonitinho (risos), que eu chegaria e aplicaria 

tudo... principalmente como eu era mais voltada para 

trabalhos de oficina, com joguinhos, com os blocos, 

tudo bonitinho, então eu me organizei toda, cheguei aí 

só que era diferente...” (PG6) 

 

 

 

2 

“O curso de pedagogia pra mim foi muito bom, foi 

muito proveitoso, atingiu minhas expectativas, porque 

eu estava em sala de aula ao mesmo tempo que eu 

estudava, então eu estava o tempo todo fazendo a 

relação teoria e prática sabe? ... mais aí eu observava 

as minhas colegas que não tinham a prática de sala de 

aula, elas tinham muito dificuldade e assim, há uma 

decepção muito grande quando você chega na sala de 

aula... As que já estavam desenvolvendo, tinham mais 

facilidade. Porque a gente questionava tudo, mas aí a 

gente ia ver como dava pra ser feito aquilo”. (PG10). 

 

 

 

 

 

2 

 

 Esses relatos mostram a atuação em sala de aula como reforço positivo para todas as 

PG, que aprenderam experimentando (quem já atuava) ou que aprenderam com a experiência 

das suas colegas de curso (quem só era estudante), sempre de modo positivo e decisivo. 
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 Vejamos agora o que pensam as PF quando falam acerca de alunas que já possuem 

experiência de sala de aula. 

 

O que faz a diferença às vezes são algumas experiências quando nós vamos 

discutir as práticas educativas, quem já tem uma prática ele consegue 

falar com mais propriedade da relação professor-aluno, dos problemas 
da escola, mas o que eles trazem (até porque muitos trabalham em 

escolas particulares, que é o professor como transmissor e controlador 

do tempo do aluno),... deixa muito a desejar pra gente ter uma ruptura, um 
pensamento mais de ruptura epistemológica... é a experiência dela como 

estudante e da educação, mais onde e em qual educação? (PF1) 

 
Não, porque às vezes tem a prática da sala de aula mecânica, utiliza... 

continua botando os meninos de castigo, continua mandando os meninos 

decorarem a tabuada, continua passando expressões imensas, como... cheia 

de fração de 17 avos, não sei quantos avos.  Manda... continua mandando o 
menino fazer números romanas 2.925 em romanos... coisas totalmente sem 

sentido e sem uma aplicação prática, continua mandando os meninos 

dizendo vai a um... assim é muito melhor quem não tem a prática porque vai 
começar a aprender de uma forma... mais lógica, mais prática, mais direta, 

porque vai trabalhar com os conceitos todos iniciais.  Porque é mais difícil 

tirar da cabeça de um professor... quebrar isso que já está cristalizado 

na mente do professor. É mais difícil, portanto é melhor quando o 

professor... quando o aluno do curso de Pedagogia vem sem essa prática 

de sala de aula. (PF2) 

 
Elas eram mais críticas, as que trabalhavam... mas, criticando uma vez 

sobre a escola do meu filho... (a aluna disse) há! Professora, mas a gente não 

pode ficar presa ao livro não. Eu disse: sim, mas também a gente não pode 
querer ultrapassar demais não, fazer coisas que se não tem nada dessas 

coisas no livro é porque já se chegou a um consenso que aquilo não é 

adequado ainda para a criança.  Porque se o livro tá lá ensinando 2 mais 3 

ainda, o aluno já tem que aprender um milhão, duzentos e vinte + trezentos e 
não sei quanto... mas na aquisição do conhecimento era basicamente a 

mesma coisa. (PF3) 

 

 

 A partir dessas falas, podemos concluir que as PF da UFS vêm se deparando com 

alunas profissionais (especialmente as que trabalham em salas de aula de escolas provadas).  

Estas chegam ao curso carregando consigo concepções de Ensino de Matemática muito 

tradicionais, sem embasamento e sem conhecimento sobre os conceitos básicos.  Nesse caso, 

tais alunas necessitam de desconstrução para que o trabalho seja realizado a contento. 

Essa divergência de pensamento nos remete aos estudos de Tardif (2010), sobre a 

subjetividade, construída pelos/as professores/as de profissão, quando atuando em suas salas 

de aula:  
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Os professores de profissão possuem saberes específicos que são 

mobilizados, utilizados e produzidos por eles no âmbito de suas tarefas 

cotidianas... A grande importância dessa perspectiva reside no fato de os 
professores ocuparem, na escola, uma posição fundamental em relação ao 

conjunto dos agentes escolares: em seu trabalho cotidiano com os alunos, 

são eles os principais atores e mediadores da cultura e dos saberes escolares. 

(TARDIF, 2010, p. 228). 
 

 Tardif nos adverte que os/as professores/as do tipo em questão transformam as suas 

prática em postulados
53

.  Isso não deveria se transformar em dificuldade, na medida em que 

podem confrontar esses saberes com outros.  Deveria servir como ponto de partida, para 

aceitação de teorias novas.   Não se trata aqui de definir qual é o “bom” ou “mau” 

conhecimento, ou a “boa” ou “má” prática de sala de aula.  Mas de diferenciar o saber 

produzido por esses professores/as como saberes da experiência. 

 

 

3.4.3. Cursos de Formação Continuada em Matemática 

 

 

 Conforme o que foi apresentado anteriormente, na tabela 13, todas as PG pesquisadas 

possuem cursos de Pós-graduação, em nível de Especialização; 1(uma) possui Mestrado em 

Educação, mas nenhuma delas realizou especialização relacionada ao Ensino de Matemática.  

A pergunta feita às PG que suscitou as respostas analisadas foi: você buscou fontes de 

conhecimento matemático após a sua formação inicial? 

 Quanto a cursos de formação continuada, realizados durante a sua trajetória 

profissional, principalmente os ofertados pela própria rede estadual de ensino, as professoras 

referiram-se a iniciativas escassas de cursos ofertados pelo PDE da escola ou por programas 

de capacitação para trabalhar com o projeto Alfa e Beto, que envolviam alguma temática 

relacionada à Matemática. Uma das PG, com longa experiência em escolas particulares, 

declarou ter participado de alguns encontros que estavam mais voltados para a propaganda 

das editoras para vender livros de Matemática do que para o conhecimento do professor para 

trabalhar com eles. 

 Apenas a PG, integrante do grupo 2, declarou ter realizado um curso longo de 

formação continuada promovido pela SEED, o PROLETRAMENTO de Matemática. Sobre 

                                                             
53 Grifo da autora – postulado: sentença considerada como óbvia ou como um consenso inicial necessário para a 

construção ou aceitação de uma teoria. Por essa razão, é aceito como verdade e serve como ponto inicial para a 

dedução e inferências de outras verdades. (Fonte: Wikipédia) 
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essa experiência ela relatou “o proletramento, pense um curso riquíssimo em material. 

Excelente o material do proletramento, mas quem ministrou era pior do que eu... eu não fiz, 

eu passei por ele. Então eu fico pensando que quando tem, que a rede oferece, oferece 

assim... ‘meia boca’” (PG1). 

 A mesma PG também reforça a necessidade de professores formadores nesses cursos 

conhecerem a realidade das salas de aula dos anos iniciais. Como citado anteriormente, um 

Pedagogo com Especialização em Educação Matemática e não um professor de licenciado em 

Matemática, para os anos finais do EF e Ensino Médio. 

 Há também alguns relatos da PG6, integrante do grupo 2, quanto a ter participado de 

alguns encontros promovidos pela SEED/SE no Centro de Interesse Comunitário (CIC)  logo 

quando ela ingressou na rede estadual.  Segundo ela, eram sempre a mesma coisa e, por esse 

motivo, tanto ela quanto os seus colegas de trabalho, deixaram de frequentar.  Duas das PG 

integrantes do grupo 1 mencionaram, com pesar, que por ocasião do lançamento do 

PROLETRAMENTO, elas escolheram fazer o de Português, mesmo tendo necessidade de 

inovar a sua prática pedagógica em Matemática. 

 Essa realidade demonstra que as PG têm realizado poucos cursos de formação 

continuada na área de Ensino de Matemática, voltada para os anos iniciais do EF.  O grupo 

estudado possui uma média de 14 (quatorze) anos de trabalho na rede, os relatos de 

participação em cursos dessa natureza são bastante escassos. No entanto, não podemos 

afirmar se essa realidade é por falta de acesso ou por falta de interesse.   

 Entre os poucos casos de participação, podemos concluir que as PG do grupo 2 se 

sentiram mais instigadas a participar de curso da área de Ensino de Matemática, enquanto que 

as do grupo 1 não.  Algumas preferiram realizar cursos na área de Linguagem, mesmo tendo 

consciência da necessidade de melhorar sua prática em Matemática. 

 Comparando a realidade apresentada aos estudos de Marin (1995), sobre a educação 

continuada, podemos verificar a influência do fato de não terem estudado muita Matemática 

escolar durante o Curso Normal, associado ao fato de não terem estudado na UFS, por ocasião 

da existência de uma disciplina própria para os estudos de Metodologia da Matemática.  Essas 

perspectivas interferiram negativamente no fazer profissional das professoras do grupo 1.  

Isso porque a construção de sua trajetória em busca de conhecimentos de Matemática foi 

afetada decisivamente, principalmente, no que diz respeito ao contato com a Matemática 

apenas no lócus do próprio trabalho cotidiano.  As do grupo 2, por sua vez, sentiram-se mais 

instigadas a buscar a formação.  No entanto, não lograram êxito, também tiveram na sala de 
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aula seu grande espaço de formação, construindo o que Tardif (2010) classifica em seus 

estudos como saberes profissionais. 

 Enquanto que, para Nóvoa (2009), esses conhecimentos são denominados de 

“conhecimentos profissionais”, para os quais ele chama a atenção de que eles não são nem 

totalmente teóricos, nem totalmente empíricos (produzido totalmente pela experiência). 

 No caso estudado, apesar de a trajetória das PG não ter tido muita influência da 

formação continuada, elas produziram conhecimento carregados da teoria que adquiriram 

enquanto estudantes da Educação Básica e Educação Superior.  Construindo uma base que 

entrou em contato com a experiência, produzindo novos saberes,  a saber os “profissionais”. 

 Os estudos de Marin (1995), aos quais nos referimos anteriormente, tratam da 

formação adquirida pelo indivíduo, desde a vida escolar até os conceitos construídos, na sua 

prática docente.  Passando pelos cursos de formação, ocorridos durante essa trajetória, uma 

visão focada no conhecimento, e mais aceita nos dias atuais do que as tendências que têm 

como foco os espaços de formação. 

 

 

3.5. Experiências das PG que emanam das aulas de Matemática 

  

 

 Neste último bloco de análises, buscamos encontrar respostas para a quarta questão 

norteadora deste trabalho: que relações foram estabelecidas pelas professoras com a 

Matemática e qual a influência da formação inicial nesse processo?  Discutimos essa 

questão em dois eixos: demandas e superações da/na sala de aula; repertórios da formação 

inicial em uso na prática atual. 

 Nos dados levantados do questionário que possuíam relação como a sala de aula, 4 

(quatro) das PG declararam nos questionários possuírem instrumentalização para ministrar 

aulas de Matemática em todas as séries (da EI ao 5º ano do EF); 1(uma), não possuir 

instrumentalização para atuar em nenhuma das séries.  A maior concentração ocorreu nas 

turmas de EI e 1º ano do EF, com uma incidência de 7 (sete) PG, seguido dos 4º e 5º anos 

com 6 (seis) incidências. 

 Isso está relacionado comumente com o fato de professoras dos anos iniciais sentirem 

dificuldade ao ensinarem conteúdos de matemática, declarando que não possuem habilidade 

ou que possuem habilidade apenas para atuarem com alunos de 4 a 7 anos.  Perpassam uma 

visão ilusória de que não é preciso saber muito para ensinar a essa faixa etária.  Essa realidade 
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vem motivando vários estudos de educadores matemáticos sobre o conteúdo a ser ensinado 

nesse nível, possibilitando uma melhor formação dessas professoras. Reportamo-nos, assim, 

aos estudos de Curi (2004), segundo os quais há uma realidade nacional que coloca mais 

ênfase no “saber ensinar Matemática” que no “saber Matemática para ensinar”.  Na verdade é 

necessário fazer as duas coisas de forma articulada.  

 Quando questionadas sobre como elas classificavam a sua prática pedagógica, a 

metade declarou possuir uma prática tradicional; 3 (três), ser construtivistas; 4 (quatro), 

mesclar as práticas. Vale ressaltar que 2 (duas) das PG que se declararam tradicionais, 

também se reconheceram construtivistas, demonstrando uma falta de conhecimento da 

classificação mais adequada à sua prática pedagógica e que não compreendem as múltiplas 

perspectivas  de ensino.    

 

 

3.5.1. Demandas e superações da/na sala de aula 

 

 

 A sala de aula é, sem dúvidas, o espaço em que ocorre a confrontação maior da 

formação com a prática.  A partir desse encontro, surgem várias formas de superação das 

dificuldades.  Além disso, podemos concluir sobre teorias e elementos importantes da 

formação inicial que realmente servem de apoio ao desenvolvimento da prática docente. 

Dessa relação também surgem concepções e crenças sobre a Matemática, utilizadas como 

norte para toda a vida profissional. 

 As salas de aula das PG suscitaram algumas demandas/necessidades que elas tiveram 

que enfrentar.  Essas necessidades são relacionadas a várias áreas distintas, tais como narram 

esses trechos das discussões. 

 

Tabela 24 – Demandas das salas de aula 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

Você se sente 

pronta para 

enfrentar os 

desafios que a 

sala de aula lhe 

coloca para 

ensinar 

Matemática? 

 

“Tanto é que quando eu tenho alguma dúvida, alguma 

coisa, eu vou lá e consulto”. (PG1 falando sobre 

material de apoio). 

 

2 

“Ou mesmo se a leitura, se o conhecimento da língua 

portuguesa acompanhasse o conhecimento da língua 

matemática... eles precisam ter o equilíbrio entre o 

conhecimento da língua portuguesa e o 

conhecimento da língua matemática, eles não tem 

dificuldade... o adulto tem mais, mais eles não têm, eu 

 

 

1 
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Você se sente 

pronta para 

enfrentar os 

desafios que a 

sala de aula lhe 

coloca para 

ensinar 

Matemática? 

não observo essa dificuldade deles toda em 

Matemática”. (PG2) 

“O raciocínio matemática eles conseguem, eles não 

conseguem é o abstrato, é transformar o concreto em 

abstrato, mas se você tornar aquilo concreto?” (PG1) 

 

2 

“Quando a gente encontra na escola material para 

trabalhar Matemática é o que, o material dourado... e se 

a gente quiser um material diferente, a gente vai ter 

que construir e se a gente for construir com os alunos a 

gente já perde tempo, porque a gente tem o conteúdo a 

ser trabalhado”. (PG3) 

 

 

2 

“E o que eu sinto muita dificuldade é que você pode até 

saber que material lúdico usar, mas eu tenho muita 

dificuldade, por exemplo, na quantidade... é um cubo 

só de milhar, então você tem 30 e tantos alunos, como é 

que você trabalha com uma caixa daquela só?... A gente 

constrói, mas você só consegue usar uma vez, por que 

na aula seguinte o aluno perdeu, o aluno não trouxe, o 

aluno...” (PG2) 

 

 

 

1 

“Aí a gente se depara com uma realidade de 40 alunos 

em uma sala de aula, meninos com diferentes níveis de 

aprendizagens, entendeu?, e que você quer puxar mais, 

mas tem aquele que ainda tá naquela fase tal, então quer 

dizer: é muito difícil, muito difícil”. (PG5) 

 

1 

“Eu acho que todo professor sabe que o processo de 

aquisição, ele é muito mais rápido e muito mais bem 

construído se ele for a partir do concreto, infelizmente 

a gente trabalha muito pouco com o concreto, por 

conta do número de turmas, número de material que 

a gente tem”. (PG2) 

 

 

1 

“Ou então você vai ter que carregar pra cima e pra 

baixo meio mundo de coisas se você quiser dar uma 

excelente aula, porque você não tem um armário, você 

não tem uma sala, você não tem...” (PG1) 

 

2 

“E não é de procurar a maneira mais fácil não, é de 

procurar a maneira possível, não é nem pelo mais fácil, 

é o possível... A gente é que não tem o suporte para 

dar pra eles... uma estrutura, então você trabalha 

com quadro e giz”.  (PG2) 

 

 

1 

 

 Os dois grupos de PG afirmaram ter dificuldades ao realizarem o seu trabalho em sala 

de aula em igual proporção.  As situações tratavam de temas diversos, passando pela 

necessidade de busca de novas formas de trabalho em sala de aula, pelo número excessivo de 

alunos em sala de aula, pelas dificuldades de acesso a materiais didáticos na rede em que 

trabalham, entre outros. 
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 Quanto ao número de alunos e seus diferentes níveis de aprendizagem, podemos 

verificar, na fala da PG, a busca pela homogenização.  Essa cultura é bastante presente no seio 

da escola.  Conforme estudos de Lima (2006), é necessário ser modificada, uma vez que 

estamos vivendo em tempos de inclusão.  Esse novo paradigma exige que as professoras 

aprendam a lidar com o diverso, o que também nos reporta às orientações de Nóvoa sobre as 

necessidades de professores/as na contemporaneidade saberem lidar com os novos grupos 

existentes nas escolas.  

 Em suas falas, elas admitem que sabem confeccionar materiais para as aulas de 

Matemática e que isso não serve de desculpa, mas relatam que já o fizeram e os 

confeccionados na própria escola não possuem muita durabilidade.  Por isso, na Escola 1,  

passaram a não utilizar mais. Essa fala, no entanto, não justifica a ação, haja vista que a 

contextualização de um conteúdo de Matemática não se dá apenas pelo uso de materiais 

didáticos diferenciados, mas também a partir da problematização de situações cotidianas do 

contexto em que estão inseridos os alunos.  Devem levar em conta ainda a utilização de 

materiais mais acessíveis, como por exemplo, a resolução de um problema com representação 

com sucatas. 

 No entanto, devemos ter sempre em mente que, os alunos com os quais trabalham as 

professoras que ensinam Matemática nos anos iniciais (alunos entre 6 e 10 anos), encontram-

se em fases do desenvolvimento onde, segundo as teorias psicológicas de Piaget e Vygotsky, 

ainda não é possível realizar abstrações matemáticas.  Por este motivo a contextualização e a 

materialização tornam-se aliados imprescindíveis para uma operação concreta. 

 Outros relatos estão relacionados realmente à fragilidade do conhecimento das 

professoras para conduzir o processo ensino-aprendizagem.  Elas, por vezes, questionam se a 

necessidade não está mais nelas do que nos alunos.  Aceitam a necessidade de realização de 

uma formação continuada para responder a essas questões. Isso deixa clara a necessidade de 

serem dadas a essas profissionais melhores condições de trabalho e formação em serviço, com 

ênfase nos processos didáticos-pedagógicos, para enfrentarem a realidade que se apresenta em 

suas salas de aula. 

 

Tabela 25 – Dificuldades relacionadas ao conteúdo e seu desenvolvimento 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

Você se sente 

pronta para 

enfrentar os 

desafios que a 

“Será que eles estão num amadurecimento cognitivo pra 

entender essa abstração? Às vezes eu paro pra pensar 

me avaliando, ou se sou eu que não estou alcançando 

um nível que dê pra que eles entendam?” (PG2) 

 

 

1 
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sala de aula lhe 

coloca para 

ensinar 

Matemática? 

“Porque eu peguei agora o 5º ano. Você ensinar figuras 

geométricas na 1ª série, beleza! Mas uma figura 

geométrica para o 5º ano. Eu sou péssima, sempre 

fui... Agora para eu ensinar, pense”. (PG1) 

 

 

2 

“Depois que você chega na sala de aula eu vi que se 

tivesse feito mais oficinas e colocado mais situações 

práticas, vivenciar mesmo uma sala de aula dentro da 

nossa sala lá como estudante, eu acho que seria mais 

interessante, mesmo porque na minha época tinham 

muitas professoras e eu não era professora”. (PG1) 

 

 

 

 

2 

Isso, porque eu não consigo chegar até o aluno? Por 

mais que você use todas essas teorias, coisas que você 

vai... não, use o concreto, você planeja sua aula, faz, e o 

aluno não entendeu ou você pensa que entendeu e 

quando você passa a atividade de novo vê que ele não 

entendeu. (PG2) 

 

 

1 

A gente vive é... hoje assim, uma realidade 

totalmente diferente, porque influencia tudo, 

principalmente a família, tá entendendo?, assim, são 

vários tipos... são várias cabecinhas de formas 

diferentes, de tipos de vida diferentes, totalmente difícil, 

um aluno que vem que não se alimentou ou que já tem 

vários dias que não vem se alimentando, que sofre com 

é... conflitos de pais, tá entendendo?, está em conflito 

também, a questão do abuso está demais, então é difícil.  

Até um professor pode vir com toda bagagem que tiver 

mais quando você pega uma turma aí você vai sentir a 

dificuldade.  Não tem esse, você vai sentir a 

dificuldade porque não depende só do professor, não 

depende.  (PG6) 

 

 

 

 

2 

A questão do estímulo mesmo, da auto-estima que 

aqui realmente é difícil. Você tem que levantar a auto-

estima do aluno, tem que trabalhar envolvendo com 

isso e a escola não tem essa estrutura.  Não tem um 

psicopedagogo, não tem. (PG6) 

 

 

2 

 

  Nesse tópico, os relatos se restringiram às falas de 3 (três) PG e não podemos concluir 

se caracterizam  uma demanda dos grupos a que pertencem. As PG do grupo 2 manifestam 

preocupações muito importantes sobre lacunas no conhecimento de Matemática Escolar 

vinculados ao campo da Geometria (preocupação também presente nas falas das PF), sobre as 

dificuldades provocadas pelo enfrentamento  com a sala de aula.  Demonstram, mais uma vez, 

a existência de dificuldades com o conteúdo de Matemática a ser ensinado, bem como a 

fragilidade da realização teoria-prática existente durante a formação inicial. 
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 Trazemos à baila, então, os estudos de Pimenta (2008), segundo os quais há a 

necessidade de gerar saberes pedagógicos.  Esses, por sua vez, só são construídos a partir da 

prática. Com efeito, é importante que formadores e formadas não se contentem apenas com o 

saberes sobre a educação e sobre a pedagogia.  Devem empenhar-se em construir os 

pedagógicos a partir de prática que aconteçam desde o início da formação inicial, diminuindo 

os impactos de um encontro tardio com a sala de aula de Matemática. 

 Já sobre as novas demandas sociais, produtoras de dificuldades no interior da escola, 

reportamo-nos aos estudos de Nóvoa (2001).  Este adverte sobre a necessidade de 

professores/as nos dias atuais, estarem prontos para lidar não somente com os saberes (prática 

totalmente satisfatória no passado), mas também com a tecnologia e com a complexidade 

social (características que não existiam no passado).   

 Um registro importante a se fazer é a queixa da PG6 do grupo 2, sobre o fato de que, 

mesmo tendo adquirido conhecimentos para ensinar de uma determinada maneira, e até estar 

vivenciando uma experiências positivas, é obrigada a abandonar suas crenças para realizar seu 

trabalho de acordo com pacotes educacionais prontos, introduzidos nas salas de aula da rede 

estadual de ensino. 

 

Sem contar com os pacotes prontos, esses pacotes que já vem prontos e 

que tiram ... a autonomia de decisão, de você buscar novas coisas e 
quando você está assim tentando, aí vem uma coisa que não tem nada haver 

com o que você tá dando, com a realidade do aluno e que você tem que 

aceitar e que você sabe que aí envolve a parte financeira só, que a educação 
é relegada a segundo plano, então, tudo isso são fatores que influenciam 

muito a aprendizagem dentro da sala de aula, quer seja de Matemática, 

Português, qualquer disciplina, entendeu? (PG6) 
 

  Os relatos de superação de dificuldades não são tão frequentes, mas estão 

relacionados a buscas pessoais das PG e da vontade de realizar um trabalho a contento, na sala 

de aula, um espaço que não espera. 

 

Tabela 26 – Relatos de Superação 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

Você se sente 

pronta para 

enfrentar os 

desafios que a 

sala de aula lhe 

coloca para 

ensinar 

Matemática? 

“Então você tem uma dificuldade, você quer superar 

essa dificuldade porque você é um profissional, você 

recorre, você vai na rede, você procura um livro, 

você conversa com um colega, você estuda, então pela 

nossa... a gente vai tentar superar essa dificuldade 

muitas vezes sozinha”. (PG2) 

 

 

 

 

1 
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Você se sente 

pronta para 

enfrentar os 

desafios que a 

sala de aula lhe 

coloca para 

ensinar 

Matemática? 

“Antigamente os professores não tinham essa noção de 

dar dicas, entendeu? de dar dicas. Hoje em dia em tudo 

o que eu estou ensinando eu vejo uma dica, eu vejo 

uma brincadeira para que eles aprendam mais 

fácil... então hoje em dia eu procuro dar essas dicas em 

qualquer assunto de Matemática pra que eles peguem 

mais rápido”. (PG5) 

 

 

1 

“Porque às vezes a gente fica um jogando a culpa no 

outro, falando assim: tá vendo, não sabe conta vá 

estudar tabuada, então ela viu que, até a professora 

falava desse jeito de a gente falar e tá criticando os 

alunos. Não sabe a conta, não quer estudar tabuada 

então você não vai aprender, não vai aprender.  Então, 

eu creio assim, que a gente tá precisando de uma 

formação continuada nessa área”.  (PG8) 

 

 

 

1 

 

 Esses relatos partiram exclusivamente das PG do grupo 1 que reconhecem estar 

buscando alternativas de superação.  Quando se trata do elenco de dificuldades, advindo da 

sala de aula, tanto as PG que já estavam em sala de aula, quanto aquelas que realizaram a sua 

formação inicial apenas como estudantes (50% para cada situação), reconhecem enfrentar 

diversas dificuldades nas aulas de Matemática.  Mas há o grupo de dificuldades relacionadas 

aos obstáculos erguidos pelas redes de ensino nas quais estão inseridas, tais como: falta de 

material didático, falta de mobiliário, falta de cursos de formação continuada.  Há ainda o 

grupo de dificuldades relacionadas ao acesso ao conhecimento e modificação das 

características da clientela, esses, por sua vez, mais relacionados às análises feitas neste 

trabalho. 

 Portanto, as professoras que ensinam Matemática, nos anos iniciais do EF, necessitam 

aliar ao conhecimento adquirido durante a formação inicial, novas tendências da Educação 

Matemática.  Estas envolvem tecnologias, não utilizadas em épocas anteriores, mas 

necessárias para fazer o aluno de hoje atuar numa sociedade complexa, a da “informação e 

conhecimento”. 

 

 

3.5.2. Repertórios da Formação Inicial em uso na prática atual 

 

 

 Sobre experiências, conhecimentos, recursos que as PG utilizam nas suas salas de 

aula, nos dias atuais, aprendidos durante a sua formação inicial, as PG do grupo 1 (que 
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declaram não possuir lembranças nítidas dessas aulas), também não declararam possuir um 

referencial teórico ou repertório de aprendizagens que trouxeram da formação inicial. 

 As PG que realizaram sua formação inicial após o processo de reformulação de 1993, 

e, portanto, compõem o grupo 2, apresentam memórias da formação inicial que declaram 

utilizar em suas salas de aula. 

 

Tabela 27 – Aprendi na Universidade e utilizo na minha prática 

Pergunta Relato Identificado Grupo 

O que há na 

professora de 

Matemática que 

você é hoje que 

foi adquirido na 

sua formação 

inicial e o que foi 

adquirido no 

percurso? 

 

“Talvez eu tivesse uma outra visão, porque eu percebo 

assim, quando eu vou dar aula percebo como foi 

importante as referências, principalmente Kamii, 

porque Kamii vem com uma nova visão da 

matemática... a confecção de quadro de valor e o 

jogo”. (PG1) 

 

 

2 

“Ontem mesmo eu estava trabalhando, eu estava 

lembrando... eu estava lembrando várias coisas que 

aconteciam quando a professora falava, você pode 

substituir um texto, pode substituir um probleminha 

com a realidade do aluno... sempre eu vou adaptando 

esse tipo de texto e isso tudo eu aprendi lá na 

universidade”. (PG6) 

 

 

2 

“Por exemplo, a gente fez um ábaco, a gente fez... é... 

trabalhou com material dourado, então assim, a gente 

foi aprender lidar com esses materiais, com o 

calendário. Pronto, isso aí eu trouxe pra minha prática 

também, esse aprendizado e na prática a gente vai 

aperfeiçoando, vai desenvolvendo... uma coisa tão 

simples, tão boba, mas eu não tinha a compreensão do 

sistema de numeração decimal... eu não tinha, eu fazia 

os exercícios e respondia, mas eu não tinha essa noção”. 

(PG10)  

 

 

 

2 

De construção de material. De você construir um 

ábaco, isso eu aprendi muito tanto na universidade, 

quando no ensino médio... não tanto como usar, mas 

muito mais como construir.  Então o ábaco, o material 

dourado, tinha ou que é umas pedrinhas coloridas... 

Cuisinaire... como utilizar é da curiosidade, de ir 

pesquisando, de ir fazendo com os meninos e praticando 

e descobrindo. (PG2). 

 

 

 

2 

 “Pra mim a contribuição foi essa, porque na forma 

que... quando você está trabalhando você sabe o 

porquê tá trabalhando... como você pode fazer 

melhor, é através de uma teoria, de um conhecimento 

que você já tem, de uma experiência que você já tem 

que foi tirado de lá...essa autonomia que hoje eu 

tenho... esse senso crítico foi todo adquirido da 

 

 

 

 

2 
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faculdade... porque lá nós tínhamos essa reflexão sobre 

o ensino de Matemática e sobre o ensino das outras 

disciplinas”. (PG6) 

 

 

 Ainda quanto à sua formação, depreendemos que cada uma das PG, hoje profissionais, 

construíram-se ao longo de suas trajetórias pessoais.  Essa construção vai além de um único 

espaço (o da sala de aula), abordando todo o processo de construção. 

 Suas falas demonstram a formação de uma teia de saberes e práticas provenientes de 

momentos de formação anteriores.  E, conforme os estudos de Fiorentini e Castro (2003), são 

resultados do cruzamento de saberes científicos, com saberes das disciplinas, dos currículos e 

da experiência.  Todos esses aspectos fazem com que essas professoras se utilizem de 

conhecimentos adquiridos na faculdade para a construção de uma prática pedagógica 

embasada, mesmo que, na ocasião elas não tenham tido a nítida noção de como eles seriam 

utilizados, de haverem declarado,  em outras ocasiões, que estudaram teoria em excesso. 

 Elas foram questionadas sobre o que elas aprenderam de Matemática durante toda essa 

trajetória, construindo um quadro das suas principais crenças e concepções. 

 

Quadro 3: Relatos das PG sobre a Matemática
54

   

PG RELATO Grupo 

PG1 O que ficou é que a matemática, ela precisa ser compreendida, 

apesar de ser uma ciência exata mas ela precisa ser interpretada, 

compreendida.  

 

2 

PG2 É mais essa questão da relação com o dia-a-dia, para que... o fato 

de enxergar matemática no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano e no 

processo de construção do conhecimento da matemática há a 

importância do concreto. 

 

1 

PG3 É, a importância de contextualizar a matemática com ações do dia-

a-dia, do cotidiano, para facilitar o aprendizado do aluno. 

2 

PG4 Naquela época era muita coisa, muita tabuada e tinha que estudar a 

tabuada pra fazer, pra saber contas de pequenininho, fazia isso na 

escola e em casa. Aí ficava na cabeça, aí ficou.  

 

2 

PG5 Que a matemática é essencial em tudo na vida, tudo na vida hoje 

em dia... e isso que eu tento passar para os meus alunos, que a 

Matemática está presente a todo momento e que assim, é que eles 

já trazem o conhecimentos de Matemática. 

 

1 

PG6 Que o pensamento mais do ensino da Matemática é mais aquela 

questão do abstrato e a gente tem que sair disso a partir do concreto 

e principalmente do que o aluno vivencia é sempre assim, a gente 

tenta fazer isso, trabalhar dessa forma.  

 

2 

                                                             
54

 Registramos aqui que, entre as falas apresentadas pelas PG, existem relatos relacionados a Matemática e a 

Matemática escolar. 
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PG7 Eu acho que cada vez mais compreender que a matemática faz... o 

mundo, a matemática está aí no dia-a-dia, embora a gente não se 

aperceba tanto e que a Matemática exige reflexão, parece ser só 

uma coisa prática, objetiva, óbvia, mais eu acho que cada vez mais 

a gente... precisa pensar e ensinar a pensar. 

 

1 

 

PG8 O que eu não esqueço foi a questão da multiplicação... esse assunto 

assim ficou na minha cabeça, fração também... eu lembro que eu 

comprei até um livro... colocando assim que é muito mal 

trabalhada nas escolas a fração e a geometria e me chamou a 

atenção e a parte da multiplicação que ele explicava. 

 

 

1 

PG9 Primeiro foi descobrir que a Matemática é vida, que Matemática 

não é só números.  Eu acho que pra resumir, para mim ficou no 

meu processo de formação até agora, de busca, eu acredito que eu 

sempre, se bem que eu tenho ainda hoje uma dificuldade com 

relação à Matemática, ela é uma... não diria disciplina, é uma 

matéria, um conteúdo que eu tenho dificuldade de parar para 

estudar, eu preciso estudar e tenho dificuldade de parar para 

estudar, porque a minha base inicial lá nas séries, não nas séries 

iniciais, mas principalmente da 5ª série ao 3º ano...desde lá eu não 

tinha facilidade com a matemática 

 

 

 

 

2 

PG10 É perceber que a Matemática está presente em todas as áreas da 

nossa vida... Porque a princípio lá eu não tinha essa noção, essa 

noção veio depois, na Universidade e com a prática também em 

sala de aula. Perceber que na música, na construção de uma casa 

tem Matemática, que ela está sempre presente aí no fazer do bolo e 

em tudo mais. 

 

 

2 

 

 Podemos perceber que 7 (sete) das PG (a maioria do grupo 2) possuem uma concepção 

formada sobre o que é a Matemática.  Essa concepção não está relacionada a nenhum 

conteúdo ou dificuldade.  Também se pode ver fragmentos do processo de formação presentes 

nesses relatos, tais como: o concreto e o abstrato da Matemática, a presença da Matemática 

em todos os espaços, a necessidade de trabalhar o cotidiano, o dia-a-dia dos alunos, a 

contextualização, a essencialidade e a necessidade de compreensão. 

 Podemos compartilhar com esse grupo de professoras as suas reflexões sobre a prática.  

Essas nos remete a vários estudos utilizados neste trabalho sobre a prática do professor 

reflexivo: os de Nóvoa (1999, 2007, 2009), Perrenoud (2000, 2002), Pimenta (2002).  

Depreendemos ainda de algumas falas o quanto foi importante parar para pensar nos aspectos 

ligados à Matemática, à sua prática de sala de aula.  Isso porque, durante a sua formação, o 

paradigma do professor reflexivo ainda não se fazia presente, diferenciando-se dos dias de 

hoje. 

 Para Pimenta (2002): 
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A perspectiva da reflexão no exercício da docência é importante, pois 

possibilita a valorização dos professores, de seus saberes e de suas práticas, 

desde que o professor, ao investigar a sua prática, reflita intencionalmente 
sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o devido suporte 

teórico. 

 

 Podemos também perceber que as tendências metodológicas do Ensino de Matemática 

dentro das linhas de pesquisa da Educação Matemática não estão presentes na fala das PG que 

se formaram na década passada na UFS.  Isso demonstra que as professoras que ensinam 

Matemática nos anos iniciais do EF que já se encontram em sala de aula há algum tempo não 

estão tendo acesso à produção da comunidade científica. 

 Sabemos que essa é uma realidade ainda distante e que, apesar de alguns dos 

ambientes onde ocorrem a divulgação dessas pesquisas serem abertos, a presença das 

professoras de profissão, participando desses espaços ainda é muito pequena. Ademais, as 

publicações universitárias e da SBEM são muito pouco divulgadas entre elas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Muitas foram as perguntas que nos trouxeram até aqui, todas elas nascidas na 

problemática da formação de professoras para ensinar Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Tentamos investigar essa temática, construindo um elo entre a formação inicial, 

os processos de profissionalização e o confronto com a realidade da sala de aula.  

Percebemos, então, que a realização de uma pesquisa documental e histórica não nos trariam 

as respostas que esperávamos. 

 Era preciso então ouvirmos os sujeitos envolvidos no desenvolvimento dessas fases, a 

saber: professoras construtoras de currículos, professoras formadoras e professoras graduadas 

(sujeitos principais desta pesquisa), associando essas memórias aos elementos documentais. 

Foram traçados objetivos que orientaram a busca de informações em três pontos relevantes: as 

experiências que emanavam da formação inicial, os processos de profissionalização e as 

vivências das aulas de Matemática.   

 Refletimos ainda sobre as afirmações de Fiorentini, Nacarato e Pinto (1999, apud 

FIORENTINI e CASTRO, 2003, p. 122), acerca das características do saber docente e suas 

múltiplcas facetas.  

 
O saber docente é um saber reflexivo, plural e complexo porque histórico, 

provisório, contextual, afetivo, cultural, formando uma teia, mais ou menos 

coerente e imbricada, de saberes científicos – oriundos das ciências da 

educação, dos saberes das disciplinas, dos currículos – e de saberes da 
experiência e da tradição pedagógica. 

 

 Buscamos, então, investigar as características desta teia que se formou na trajetória do 

grupo estudado, confrontando-as com os estudos recentes da área de Educação Matemática e 

a realidade atual do cenário da formação de professores/as no Brasil, fora dele, para 

compreender as contribuições da formação recebida por elas na UFS, para o seu 

desenvolvimento profissional. 

 

 

Considerações sobre a Educação Matemática 

 

 Durante a realização deste estudo, pudemos concluir que pesquisas, levantamentos e 

eventos que são realizados ou reúnem profissionais da Educação Matemática, no Brasil, neste 



139 
 

início do século XXI têm apresentado uma preocupação em incluir em suas análises sobre a 

formação de professores os profissionais que ensinam Matemática na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  Esses profissionais apresentam uma formação inicial 

nos cursos de Pedagogia, diferenciando-se das posturas adotadas anteriormente quando as 

análises se dedicavam apenas aos professores formados nas licenciaturas em Matemática.   

 Para que esse grupo de profissionais fosse incluído nessas análises e grupos de 

trabalhos, foi consolidada, entre os educadores matemáticos, a descrição “Professores que 

ensinam Matemática”.  Esta já se encontra inclusive sendo utilizada em eventos para reunir 

em GT específico os trabalhos desenvolvimentos sobre/nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 Também há uma mudança de foco que demonstra a preocupação em superar a 

dicotomia entre a teoria e a prática, principalmente, no que se refere ao saber Matemática e ao 

saber Ensinar Matemática, na formação oferecida a esses professores/as.  Intenciona-se, 

sobretudo, suprir a ausência sobre estudos que se dedicam a análises sobre os conteúdos de 

Matemática que devem ser ensinados nesse nível de ensino e o desenvolvimento de 

metodologias adequadas para tal.  Despertam, assim, o interesse de uma grande número de 

pesquisadores/as, a exemplo de Sandra Magina, Tânia Campos, Teresa Cristina Etcheverria, 

Rute Borba, Gilda Guimarães e do Grupo de Pesquisa da UNICSUL
55

 (Coordenado por Edda 

Curi), entre outros.  Estes vêm desenvolvendo estudos específicos sobre geometria, processos 

aditivos, processos multiplicativos, conhecimento do número, estatística e tratamento da 

informação, voltados para os anos iniciais do Ensino Fundamental.  Estudando ainda as 

características do conhecimento do/a professor/a que ensina Matemática, focados no 

conhecimento dos conteúdos matemáticos. 

 Os referidos trabalhos não são objetos de análise deste estudo, mas se configuram uma 

possibilidade importante de utilização das pesquisas de profissionais brasileiros da área de 

Educação Matemática, nos cursos de formação inicial em Pedagogia. 

 Também é possível observar o crescimento das pesquisas embasadas nos estudos do 

movimento de Educação Matemática nas duas últimas décadas.  Esse impulso no crescimento 

se deu por conta da ampliação no número de programas de Pós-graduação em nível de 

Mestrado e Doutorado, na área interdisciplinar da CAPES.  Muitas são diretamente ligadas a 

Ensino de Matemática, e do crescimento das áreas de concentração em Educação Matemática 

nos mestrados em Educação. 

                                                             
55 Universidade Cruzeiro do Sul 
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 Quando à realidade sergipana, podemos concluir que trabalhos sobre a Matemática nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental nos impressos sergipanos, entre os anos de 2007 a 2010, 

são escassos e não possuem uma área de concentração específica.  Os registros encontrados 

datam dos anos de 2008 e 2009, demonstrando uma realidade recente, que coincide com a 

implantação do NPGECIMA na UFS. 

 Já sobre estudos acadêmicos sergipanos acerca da formação de professores/as que 

ensinam Matemática, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, este trabalho se configura 

como o primeiro realizado no estado, por tratar-se de um estudo de caso a partir da 

licenciatura em Pedagogia da UFS, analisando sua estrutura curricular e ouvindo PF e PG 

participantes desse curso sobre a Matemática presente nele. 

   

 

Considerações sobre o Curso de Pedagogia da UFS 

 

 

 Concluindo as análises realizada dos estudos de Matemática e da sua presença no 

currículo de formação em Pedagogia do DED/UFS, afirmamos que a presença desses estudos 

apresentam ganhos tanto quantitativos, quanto qualitativos.  Passando de uma carga horária de 

30 horas, sem disciplina específica, para o status de disciplina própria, em 1993, com carga 

horária de 60 horas.  Há, atualmente, duas disciplinas “Alfabetização Matemática” e “Ensino 

de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental”. Estas totalizam uma carga horária 

de 120 horas.  São desenvolvidas a partir de ementas que apresentam temas mais atuais para a 

formação desses/as professores/as.  No entanto, essas últimas inovações (duas disciplinas e 

carga horária ampliada) não foram alcançadas pelas PG do período analisado neste estudo.  

 Podemos ainda afirmar que, apesar dos ganhos já apresentados por este currículo, ele 

se aproxima da realidade nacional, identificado pelos estudos de Curi (2004), com maior 

ênfase no “saber ensinar Matemática” que no “saber Matemática para ensinar”.  E, nos dois 

últimos currículos reformulados, há a presença de disciplinas sobre Fundamentos, 

Metodologias e Ensino de Matemática, ao tempo em que não há disciplinas voltadas 

exclusivamente para o conteúdo de Matemática a ser ensinado.  Com efeito, demonstra uma 

perspectiva de trabalho articulada, na qual se busca ensinar o conteúdo e a metodologia de 

forma conjunta. 

 Levando em conta que as afirmações feitas basearam-se em resoluções e documentos 

oficiais, mais uma vez fazemos uso da fala de Silva (1999), para afirmar que “as teorias 
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educacionais mais amplas, estão recheadas de afirmações sobre como as coisas deveriam ser”. 

Temos consciência de que esta é uma realidade apresentada nos documentos e que necessitam 

apoiar-se nas falas das PF e PG, que vivenciaram o processo de suas implantações, na prática. 

 

 

 Conclusões do estudo 

 

 

 Os sujeitos desta pesquisa são as professoras graduadas em Pedagogia, na UFS, entre 

1993-2005, que lecionam em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede 

estadual de ensino na cidade de Aracaju, denominadas de PG, que apresentaram uma 

trajetória consolidada tanto de formação (média de 12 anos) como de exercício da profissão 

na rede estadual (média de 14 anos). 

 As análises sobre esses sujeitos foram realizadas baseadas principalmente no 

parâmetro que separou as PG em dois grupos: das formadas, com base no currículo anterior e 

posterior à reformulação de 1993. O grupo 1 reuniu 4 (quatro) PG e o grupo 2 reuniu 6 (seis) 

PG.  Esses dois grupos apresentaram diferenças quanto ao processo de formação; seus 

resultados foram analisando em confronto com as falas das PF e dos documentos oficiais do 

DED/UFS. 

 Sobre a formação inicial, o grupo pesquisado apresentou equilíbrio no tocante ao 

ingresso na rede estadual de ensino, dentre as professoras investigadas, 5 (cinco) ingressaram 

no quadro da rede estadual após realizarem a sua formação inicial em Pedagogia; 5 (cinco) 

realizaram a sua formação inicial em serviço, isto é, já faziam parte do quadro do Estado 

enquanto estudavam na UFS. 

 Buscamos também responder às questões de pesquisa: como tem ocorrido a formação 

de professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental para o ensino de Matemática?  Qual o 

lugar dos componentes relacionados à Matemática e à Metodologia da Matemática, na 

formação das professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na UFS, no período de 

1993 a 2005? 

 Verificamos que as expectativas das alunas do curso de Pedagogia sobre a 

Metodologia da Matemática apresentaram divergência com relação à visão das PF. 

 A maioria das PG dos dois grupos apontou que possuía expectativas voltadas para a 

prática de sala de aula, relação teoria-prática, aplicabilidade e aprendizado de um método 

novo.  As componentes desta maioria admitem não terem sido atendidas em suas expectativas. 
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Tal perspectiva é diferente das de todas as PF que se mostraram preocupadas com a forma 

como as alunas chegam à universidade e com as expectativas carregadas por elas.  Estas estão 

mais voltadas para as lacunas de formações anteriores, necessitando pensar sobre a 

Matemática de forma diferenciada. 

 Quanto às experiências como estudantes de Metodologia da Matemática na UFS, 

principalmente as PG do grupo 1 apresentaram lembranças vagas sobre esse momento de sua 

formação inicial; enquanto que as do grupo 2 revelaram lembranças mais marcantes sobre as 

experiências vividas, tais como: os trabalhos realizados em sala de aula, os teóricos que 

embasaram os estudos, as construções e utilizações de materiais didáticos para o Ensino de 

Matemática. Enquanto o grupo 2 relata mais experiências positivas, o grupo 1 mostra não ter 

tido uma relação consistente nem com a teoria e nem com a prática, durante a formação 

inicial.  Duas das PG relembram que, apesar de terem algum contato com teóricos da área de 

Matemática, esse contato foi superficial ou dissociado da prática. 

 As PG dos dois grupos afirmaram haver mais ensino de metodologia que de conteúdo, 

quando realizaram seus estudos. No geral, não podemos aferir se de fato não foram 

trabalhados os conteúdos ou se eles foram trabalhados de forma associada à metodologia.  

Tememos que as PG não tenham conseguido fazer a distinção.  Isso demonstra uma 

dificuldade de dissociação desde as respostas dadas no questionário exploratório. 

 A presença da teoria e da prática nos estudos das professoras é outro ponto divergente. 

A maioria das PG, e com mais intensidade no grupo 1, diz não ter realizado o exercício de 

teoria e prática durante os estudos de metodologia da Matemática; enquanto que as PF de todo 

o período estudado citam várias metodologias e recursos utilizadas em sala de aula, indicando 

a possibilidade de prática.   

 No período estudado, na UFS, apontamos que, apesar de as PF afirmarem que 

trabalham em perspectivas articuladas entre a teoria e a prática, essa articulação não está 

sendo percebida como satisfatória pelas PG, quando do exercício da profissão.  Isso deve ser 

motivo de reflexão. 

 Sobre os processos de profissionalização em Matemática, buscamos respostas para a 

questão: em que medida os saberes relacionados à Matemática, adquiridos na formação 

inicial, contribuíram para o desenvolvimento profissional das professoras sujeitos da 

pesquisa? 

 Realizamos esta análise para verificar como se deu o processo e como a formação 

inicial influenciou, dentro da perspectiva da educação continuada.  Nenhuma PG pesquisada 
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realizou cursos de Pós-graduação na área de Matemática ou de Ensino de Matemática, não 

participa de nenhum grupo de estudo na área de Educação Matemática. 

 As formações continuadas, incluindo cursos de curta ou longa duração, ao longo da 

vida profissional, foram escassas.  Elas desenvolveram (em sua maioria) o seu trabalho 

baseadas em saberes da experiência ou profissionais, indo em busca do conhecimento em 

várias fontes, tais como: o ambiente de trabalho, as experiências dos colegas de profissão e os 

livros didáticos. 

 As professoras do grupo 2 relataram  mais episódios que apontaram para a necessidade 

que sentiram de, após a formação inicial e com o encontro com a sala de aula, buscar por mais 

conhecimentos de Matemática. Elas apresentaram três pontos convergentes: as pesquisas em 

livros, as trocas constantes de experiências com os colegas e a aprendizagem através da 

própria prática. 

 O grupo que mais apontou dificuldades na aquisição do conhecimento foi o grupo 2 

com 7 (sete) incidências; enquanto que o grupo 1 apontou apenas 4 (quatro). Essas 

dificuldades estavam relacionadas com a falta de gosto pela Matemática, dificuldades trazidas 

de estudos anteriores e a não existência de modelos para o desenvolvimento da prática.  Os 

aspectos que se apresentaram nos dois grupos são os dois primeiros citados. 

 Verificamos ainda que as dificuldades apontadas pelas PG causaram nelas atitudes 

diferentes; que classificamos de: atitudes de limitação, atitudes de superação e atitudes de 

resistência, a depender das características pessoais de cada uma. 

Quando observamos as trajetórias de formação das PG, deparamo-nos com várias 

informações contraditórias acerca das possíveis contribuições de terem realizado (ou não) o 

curso normal antes da faculdade de Pedagogia, estarem (ou não) trabalhando em sala de aula, 

durante o curso de formação inicial.  Investigamos se esses aspectos contribuíram com o 

processo de profissionalização.  As PG não são unânimes em suas opiniões sobre essa relação 

entre o Curso Normal, a sala de aula e a Pedagogia. Essas opiniões também divergem das 

mencionadas pelas PF do DED/UFS, sobre a forma como as suas alunas se comportam em 

sala de aula, frente ao conhecimento, tendo ou não experiências de formações anteriores; 

tendo ou não experiência em sala de aula. 

Sobre o início da formação no antigo magistério (curso normal), 7 (sete) das PG 

declaram ter seu início neste curso, são elas as PG2, PG4, PG5, PG6, PG8, PG9 e PG10; 3 

(três) afirmaram ter ido do ensino médio direto para a faculdade de Pedagogia, são elas as 

PG1, PG3 e PG7.  As que fizeram curso normal acreditam que isso foi um impulsionador da 

sua aprendizagem na faculdade. Já sobre o aspecto metodológico, é colocado por algumas que 
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no IERB era trabalhada mais a prática; na Universidade, a teoria.  Algumas  apresentam tal 

perspectiva como ruim, mas há relatos que mostram que foi a partir das reflexões realizadas 

na Universidade que elas passaram a compreender melhor as práticas. 

Quanto ao fato de na Escola Normal elas estudarem pouca Matemática escolar, elas 

afirmam que isso causou resistências na aprendizagem de Metodologias para o Ensino de 

Matemática. 

 As PG do grupo 1 supervalorizam os estudos realizados no IERB e acreditam ter 

aprendido mais naquela instituição de ensino que na UFS.  Já as PG do grupo 2 conseguem 

fazer uma comparação metodológica do trabalho realizado nas duas instituições, apontando 

para o fato de que na UFS os estudos foram mais teóricos que no IERB. 

Sobre o exercício da profissão, durante a formação inicial, há unanimidade entre as PG 

dos dois grupos que este era um fator positivo e determinante durante as aulas de Metodologia 

da Matemática.  Foram contrárias à posição das PF, que consideram o fato como reforço 

(muitas vezes) negativo, necessitando de desconstrução para que não ocorressem equívocos 

na construção do conhecimento. 

 Os dados ainda revelam que as PG têm realizado poucos cursos de formação 

continuada na área de Ensino de Matemática com relatos bastante escassos.  Não podemos 

afirmar se essa realidade é por falta de acesso ou por falta de interesse. Dos poucos casos 

citados, podemos concluir que as PG do grupo 2 se sentiram mais instigadas a participar de 

atividades vinculadas ao Ensino de Matemática após a formação em Pedagogia na UFS, 

enquanto que com as do grupo 1 isso não ocorreu. 

 Quanto às experiências com as aulas de Matemática, buscamos responder à questão: 

que relações foram estabelecidas pelas professoras com a Matemática e qual a influência da 

formação inicial nesse processo? 

 Os dois grupos de PG apresentaram dificuldades para realizar o trabalho em sala de 

aula.  Os relatos formam diversos, passando pela necessidade de busca de novas formas de 

trabalho, em sala de aula; pelo número excessivo de alunos, em sala de aula, pelas 

dificuldades de acesso a materiais didáticos na rede em que trabalham, entre outros. 

 Como poucas PG (apenas 3) se dispuseram a falar sobre dificuldades, não podemos 

concluir se caracterizam  uma demanda dos grupos a que pertencem, uma PG do grupo 2 

apontou preocupações sobre lacunas no conhecimento da Matemática escolar vinculado ao 

campo da Geometria (preocupação também presente nas falas das PF), sobre as dificuldades 

provocadas pelo enfrentamento com a sala de aula e com as novas demandas sociais que 

produzem dificuldades no interior da escola.  
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 Sobre experiências, conhecimentos, recursos que as PG utilizam nas suas salas de 

aula, nos dias atuais, declaram terem sido aprendidos durante a sua formação inicial, as PG do 

grupo 1 também não declararam possuir um referencial teórico ou repertório de aprendizagens 

que trouxeram da formação inicial.  Já as PG do grupo 2 possuem memórias da formação 

inicial que declaram utilizar em suas salas de aula. 

 Podemos perceber que 7 (sete) das PG (a maioria do grupo 2) possuem uma concepção 

formada sobre o que é a Matemática.  Mas esta não está relacionada a nenhum conteúdo ou 

dificuldade.  Podemos também verificar a influência da formação inicial na construção dessas 

concepções nas falas que se referem ao concreto e o abstrato da Matemática, a presença da 

Matemática em todos os espaços, a necessidade de trabalhar o cotidiano, o dia-a-dia dos 

alunos, a contextualização, a essencialidade e a necessidade de compreensão. Apresentam  

total ausência das tendências das linhas de pesquisa da Educação Matemática, o que 

demonstra que elas não tiveram acesso à produção da comunidade científica atual. 

 Também percebemos que as mudanças ocorridas na estrutura do curso de Pedagogia 

da UFS, bem como nas demandas educacionais para o referido curso, definidas pela 

Legislação Educacional, construíram uma nova tendência de formação voltada ao exercício da 

docência.  E, consequentemente, iniciou-se um processo de mudança na formação dos/as 

professores/as para ensinar Matemática no exercício dessa função, o que não foi vivenciado 

fortemente pelo grupo estudado, por se tratar das turmas onde o processo teve início. 

 Essas professoras estiveram de fato estudando Matemática no curso de Pedagogia da 

UFS, em um momento de transição do perfil do Pedagogo que vem possibilitando mudanças 

mais profundas no currículo da instituição.  Entretanto, apesar de pertencerem a um mesmo 

caso, elas desenvolveram esses saberes profissionais com características próprias e carregadas 

de suas marcas pessoais e de relações anteriores estabelecidas com o saber matemático nos 

moldes estabelecidos nos estudos de Tardif (2010, p. 260-267), quando defende os seguintes 

pontos de vista: 

 

 Os saberes profissionais dos professores são temporais; 

 Os saberes profissionais dos professores são plurais e heterogêneos; 

 Os saberes profissionais dos professores são personalizados e situados e  

 O objeto do trabalho docente são seres humanos e, por conseguinte, os 

saberes dos professores carregam as marcas do ser humano. 

  

 Em resposta ao objetivo geral desta pesquisa, que foi analisar as contribuições dos 

componentes ligados à Matemática e suas metodologias, para a formação das professoras dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, formadas na UFS, entre 1993 e 2005, relacionando essa 
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formação com o seu desenvolvimento profissional; podemos concluir que as PG dos dois 

grupos, não se viram atendidas em suas expectativas de formação, sendo que no caso do 

grupo 2, quando o currículo já proporcionou um espaço para a discussão próprio para a 

Matemática, com disciplina específica, as PG conseguiram adquirir um embasamento teórico 

mais consistente e a construção de um repertório de conhecimentos que pode ser utilizado em 

sua vida profissional.  Essas contribuições foram mais efetivas no campo da teoria, 

apresentando falhas na relação com a prática. 

 Às PG dos dois grupos estudados foram dadas oportunidades de formação distintas e 

as contribuições apresentadas não estão presentes nas experiências vividas pelo grupo 1, o que 

evidencia a importância da existência de disciplinas específicas sobre a matemática escolar 

dos anos iniciais e suas metodologias para o desenvolvimento profissional das pedagogas. 

 Quanto as contribuição da formação inicial para o desenvolvimento profissional das 

PG, concluímos que no grupo estudado não surgiram especialistas, nem pesquisadoras em 

Ensino de Matemática, pois elas não se viram instigadas a prosseguirem seus estudos sobre a 

Matemática escolar ou sobre Ensino de Matemática durante a sua trajetória profissional. 

 Já sobre a atuação em sala de aula, as PG da amostra estudada tiveram seus 

desenvolvimentos profissionais como professoras que ensinam Matemática, quase que 

integralmente realizado na prática, a partir da qual foi possível construir saberes profissionais,  

de acordo com os estudos de Tardif (2010).  E, no caso do grupo 1, não teve como 

ancoradouro a formação inicial; no caso do grupo 2, que já pôde se apoiar na teoria estudada, 

possibilitou análises e encaminhamentos da sua prática baseados em estudos anteriores. O que 

se apresenta como preocupante para o grupo 1 e se transforma em uma contribuição positiva 

para o grupo 2, pois, segundo Pimenta (2008), a prática por si só não gera conhecimentos 

pedagógicos, sendo necessário aliar conhecimentos sobre a educação, associados a prática 

para construí-los de forma consistente. O que só se tornou efetivamente possível no caso do 

grupo 2, que além dos conhecimentos sobre Matemática adquiridos na UFS, foram em busca 

de mais em outras fontes, podendo ancorá-los no referencial teórico já construído. 

 Apesar de terem estudado pouca Matemática escolar no Curso Normal, o fato de 

realizarem esse curso antes de serem estudantes da UFS melhorou a relação das 7 (sete) PG 

com a prática, que passou a ser melhor compreendida em confronto com o estudo consistente 

da teoria realizado na universidade.  Assim, a experiência de sala de aula tem um impacto 

positivo na formação, tanto para as PG como para suas colegas que não a possuíam. 
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 Vale ainda ressaltar que o grupo estudado apresentou dificuldades para a realização do 

trabalho com Matemática em sala de aula nos anos iniciais do EF e apresentou lacunas no 

conhecimento da Matemática escolar a ser trabalhada nesse nível de ensino. 

 À luz de tais postulados, acreditamos que a Matemática escolar a ser ensinada nos 

anos iniciais do EF, bem como suas metodologias e recursos, devem estar presente no curso 

de Pedagogia; deve preocupar-se com as características próprias do nível de ensino em que 

irão atuar essas profissionais formadas a partir dele, buscando trabalhar a Metodologia de 

ensino aliada ao conteúdo de Matemática a ser ensinado.  Isso proporcionará à futura 

professora experiências reais de associação da teoria com a prática, de modo que o seu 

conhecimento teórico não venha a ser confrontado com a realidade, apenas quando já estiver 

no exercício da profissão. Isso possibilitará à  professores e a professoras a construção de 

saberes profissionais mais sólidos e embasados nos processos de formação anteriores, 

inclusive os saberes com os quais estes profissionais  se relacionaram  ao longo de toda a 

vida. 

 Apontamos ainda para a necessidade de os/as professores/professoras aliarem ao 

conhecimento de Matemática (que deve ser construído com base nas novas tendências da 

Educação Matemática) os saberes pedagógicos sobre as novas tecnologias utilizadas na 

atualidade.  Estas são necessárias para fazer o aluno de hoje atuar numa sociedade complexa e 

estar atendo às novas demandas da Educação, na perspectiva da Educação Inclusiva.  Esta traz 

para o interior do ambiente escolar novas necessidades de atuação profissional.  

 Concluímos que, os componentes ligados à Matemática e a suas metodologias 

ganharam espaço de fato na formação das professoras que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do EF, formadas na UFS, a partir da reformulação de 1993, quando obtiveram o status 

de disciplina, com carga horária de 60h/semestre.  Isso possibilitou que as pedagogas 

formadas por esta instituição a partir de então (as do grupo 2), recebessem maiores 

contribuições em seus processos de formação em Ensino de Matemática, podendo construir 

saberes profissionais muito mais embasados nas teorias estudadas na universidade, inclusive 

apoiando as práticas adquiridas nos estudos realizados na Escola Normal (em nível médio) e 

construindo um repertório de atividades de Matemática para os anos iniciais do EF que elas 

utilizam até os dias de hoje em suas práticas de sala de aula.  Essa experiência é uma realidade 

diferente do grupo 1, que desenvolveu seus saberes profissionais baseados em conhecimentos 

adquiridos em outras fontes e não fez relação com os aprendizados desenvolvidos na 

universidade, dos quais possuíam lembranças vagas. 
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 Os resultados apresentados nesta pesquisa, corroboram com a existência de saberes de 

Matemática específicos construídos pelos/as professores/as no desenvolvimento do seu 

trabalho cotidiano. Verifica-se que a construção desses saberes dependem da mobilização de 

cada profissional, dos conhecimentos de Matemática já adquiridos por eles/as durante toda a 

sua formação (educação continuada), dos alicerces teóricos que eles possuem, bem como da 

relação com o saber matemático estabelecida por eles/as a partir de suas vivências. Demonstra 

ainda que a realidade da Universidade Federal de Sergipe é próxima das apresentadas nas 

pesquisas nacionais, desde o surgimento da disciplina específica para se ensinar Fundamentos 

teórico-metodológicos da Matemática, até a mudança no perfil de formação do/a pedagogo/a 

de especialista a docente.   

 Essa discussão abre caminhos para questionamentos futuros, tais como: como se 

estabelece a relação conteúdo x metodologia nos estudos de Matemática realizados no curso 

de Pedagogia da UFS?  Como tem ocorrido a relação teoria x prática de Ensino de 

Matemática nesse curso na atualidade?  Qual o maior espaço de inserção das Pedagogas 

formadas na UFS no mercado de trabalho? 

 As questões acima se constituem em inquietações que apontam possíveis futuros 

objetos de estudo, bem como elementos problematizadores no contexto da formação docente e 

das práticas de Ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Que a busca de compreensão destas problemáticas e seus contextos seja um desafio 

cada vez mais assumidos por profissionais da educação e pesquisadores/pesquisadoras 

comprometidos/as com a qualificação da educação como instrumento de democratização da 

sociedade. 
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APÊNDICE 1 

 

Questionário aplicado durante a Pesquisa Exploratória 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – 

NPGECIMA 

MESTRANDA:  Débora Guimarães Cruz Santos 

ORIENTADORA: Profª Dra. Maria Batista Lima 

Questionário 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_________________________________________________Pseudônimo:________  

Idade:_________ Sexo: ________   

Licenciatura:________________________________________________________________ 

Instituição onde cursou:_______________________________________________________ 

Ano de Início:________   Ano do término:________ 

Possui curso de pós-graduação: ( ) Sim ( ) Não Qual(is)?__________________ 

Escola em que leciona:_______________________________________________________ 

Leciona nesta escola desde: ____/____/____   Série que leciona atualmente:___________ 

Vínculo: ( ) efetivo ( ) contratado 

Se efetivo, data de ingresso no Estado: ____/____/____ 

Data da aplicação: ____/____/____ 

1. Como você classifica o seu gosto pela matemática? 

a) excelente b) bom  c) regular d) ruim  d) péssimo 

2. A matemática influenciou na sua escolha pela licenciatura? 

( ) Sim  ( ) Não    De que modo? __________________________ 

__________________________________________________________________________. 

3. Durante o seu curso de formação inicial, quantas disciplinas ministraram conteúdos de 

matemática? 

a) nenhuma  b) 1  c) 2  d) 3 ou mais  
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4. Durante o seu curso de formação inicial, quantas disciplinas ministraram conteúdos de 

metodologia da matemática? 

a) nenhuma  b) 1  c) 2  d) 3 ou mais  

5. Você se recorda dos nomes das disciplinas referentes aos itens 3 e 4? 

( ) Sim  ( ) Não   Se sim, cite-as: _________________________ 

_______________________________________________________________________. 

6. Você se reconhece como o(a) primeiro(a) professor(a) de matemática de crianças? 

( ) Sim  ( ) Não 

7. Você se sente instrumentalizado(a) para ministrar aulas de matemática em que séries? 

( ) Educação Infantil ( ) 1ºs anos do E. F. ( ) 2ºs e 3ºs anos do E. F. 

( ) 4ºs e 5ºs anos do E. F. ( ) Todas   ( ) Nenhuma 

8. Durante a sua formação inicial você aprendeu a utilizar recursos de ensino para aulas de 

matemática? 

( ) Sim  ( ) Não  Se sim, quais?___________________________ 

__________________________________________________________________________. 

9. Você classifica a sua prática pedagógica em matemática como: 

( ) tradicional  ( ) construtivista  ( ) tecnicista 

( ) crítico-social dos conteúdos ( ) outra:________________________________ 

10. Após passar pela formação inicial você se sentiu instigado(a) a estudar e/ou pesquisar 

sobre ensino de matemática? 

( ) Sim  ( ) Não  Por quê? _______________________________ 

______________________________________________________________________. 

11. Você estuda/estudou algum teórico da área de matemática?  

( ) Sim  ( ) Não  Se sim, qual?____________________________ 

_______________________________________________________________________. 

12. Você já participou de algum curso de formação continuada na área de matemática? 

( ) Sim  ( ) Não  Se sim, qual(is)?_________________________ 

_______________________________________________________________________ 

13.  Você participa ou participou de algum grupo de estudo sobre matemática? 

( ) Sim  ( ) Não  Se sim, Onde?__________________________ 

Por quanto tempo?_________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

 

Roteiro para Entrevistas Semiestruturadas  

 

SOBRE AS DISCIPLINAS MINISTRADAS: 

1. Qual(is) a(s) disciplina(s) que você lecionou no curso de pedagogia da UFS voltadas a 

metodologia da matemática? Em que semestres letivos? Com que carga horária? Em que ano? 

2. Em seu planejamento de ensino para ministrar esta(s) disciplina(s) quais foram (ou são) as 

prioridades eleitas? 

3. Quais os principais referenciais teóricos utilizados no desenvolvimento das atividades da(s) 

disciplina(s)? 

4. Quais as principais dificuldades que você encontrou ao ministrar essa(s) disciplina(s)? 

5. Como você classifica a carga horária destinada ao estudo de matemática DESTAS 

DISCIPLINAS? Por quê? 

6. Como é (ou foi) trabalhada a prática de ensino de matemática para os anos iniciais durante 

os períodos ministrados? 

7. Você desenvolve(u) seu trabalho à partir de qual concepção de metodologia de ensino da 

matemática para os anos iniciais do E.F.? 

 

SOBRE OS PROCESSOS DE REFORMULAÇÃO CURRICULAR 

8.  Você participou de algum dos processos de reformulação pelos quais passou o currículo da 

UFS? Qual(is)? 

9. Durante o processo de reformulação você se recorda de reivindicações acerca da 

matemática por parte dos professores e alunos da UFS? 

 

SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA NO CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

DA UFS 

10.  Na sua opinião, qual o lugar do componente curricular matemática na formação das 

professoras dos anos iniciais na UFS? 

11. Em que medida a formação inicial em matemática realizada no curso de pedagogia da 

UFS contribui para a profissionalização docente as professoras dos anos iniciais do E. F.? 



159 
 

12. Em que medida o ensino da metodologia e o ensino dos conteúdos matemáticos influencia 

na futura prática de ensino da pedagoga em formação? 

13. Você acredita que alguns pontos da matemática dos anos iniciais não são trabalhados (ou 

não foram à época) na formação inicial na UFS? 

14. Você aponta alguma diferença entre a forma de aquisição do conhecimento matemático 

das alunas/estudantes (que apenas estudam) e alunas/trabalhadoras (que já lecionam) 

enquanto estudam pedagogia? 

15.  Quais as suas impressões pessoais sobre a formação das professoras de matemática para 

os anos iniciais do E.F. no Brasil? 

16. Qual a sua opinião sobre a relação das alunas de pedagogia com a matemática? 
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APÊNDICE 3 

 

Roteiro das discussões nos Grupos Focais 

 

Primeiro Encontro: 

 

Questão Central:  

Como foi estudar metodologia da matemática na UFS para você? 

 

Questões auxiliares: 

1. Quais eram as suas expectativas quando iniciou seus estudos de metodologia da matemática 

na UFS?  

2. Como você classifica a carga horária destinada ao estudo da matemática no seu curso de 

formação inicial? 

3. Quais as principais dificuldades que você encontrou ao estudar essas disciplinas? 

4. Havia prática de ensino de matemática no período que você estudou? 

5. Se ensinava mais conteúdos ou mais metodologias de matemática? 

 

 

Segundo Encontro 

Questão Central: 

Como ocorreu o processo de sua profissionalização enquanto professora de matemática dos 

anos iniciais? 

 

Questões auxiliares: 

1. Hoje você se sente uma profissional de matemática? 

2. Em que medida essa formação inicial em matemática contribuiu ou não para a sua 

profissionalização docente? 

3. O que há na professora de matemática que você é hoje que foi adquirido na sua formação 

inicial e o que foi adquirido no percurso? 
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4. Você se sente pronta para enfrentar os desafios que a sala de aula lhe coloca para ensinar 

matemática? 

 

Terceiro encontro 

Questão Central: 

Como ocorreu a aquisição do seu conhecimento matemático? 

 

Questões auxiliares: 

1. Quando você estudou pedagogia, você já estava ensinando matemática em classes dos anos 

iniciais do ensino fundamental? 

2. Como foi seu processo de contato com o saber matemático na universidade? 

3. O que de fato você adquiriu estudando matemática que se fixou em você até hoje? 

4. Você buscou outras fontes de conhecimento matemático após a sua formação inicial? 

5. Ao terminar o curso de pedagogia você acha que possuía conhecimento de matemática 

suficiente para enfrentar o desafio de ensinar matemática? 

6. Como você avalia a relação da sua turma de formação em pedagogia com a matemática? 

7. Como você avalia a relação dos seus alunos atuais com o saber matemático? 

8. A que você atribui os aspectos negativos e positivos dessa relação? 
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ANEXO 3 
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