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RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão acerca da formação do pedagogo

no Brasil, sua prática, seus anseios e dificuldades e o lugar da Matemática nessa formação, bem

como, o que pensam alguns professores do município de Teotônio Vilela, Estado de Alagoas, com

relação ao ensino de Matemática em suas práticas pedagógicas. O objetivo dessas discussões não

é apenas fazer um paralelo entre o que diz os estudos teóricos e o pensamento dos professores

entrevistados, mas trazer-nos questionamentos sobre o ensino de matemática, as dificuldades

apresentadas pelos professores para trabalhar com essa área do conhecimento e o que pode ser

feito, na atualidade, para amenizar ou sanar essas dificuldades. Para tanto, buscamos nos auxiliar

nos estudos teóricos de Franco (2012), Saviane (2012), Nacarato (2009), Curi (2005), Silva

(2014). Palavras-chaves: Formação inicial de professores; Prática pedagógica; Ensino de

Matemática. RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo presentar una reflexión sobre la

formación del pedagogo en Brasil, su práctica, sus preocupaciones y dificultades y el lugar de las

matemáticas en esta formación, así como lo que piensan algunos profesores en el municipio de

Teotonio Vilela, Estado de Alagoas con respecto a la enseñanza de las matemáticas en sus

prácticas de enseñanza. El objetivo de estas discusiones no es sólo hacer un paralelo entre lo que

dice el teórico y el pensamiento de los profesores entrevistados, pero nos trae preguntas sobre la

enseñanza de las matemáticas, las dificultades presentadas por los maestros para trabajar con

esta área del conocimiento y qué se puede hacer, hoy en día, para aliviar o resolver estos

problemas. Por lo tanto, tratamos de ayudar en los estudios teóricos de Franco (2012), Saviane

(2012), Nacarato (2009), Curi (2005), Silva (2014). Palabras clave: Formación inicial del

profesorado; la enseñanza de la práctica; Enseñanza de la Matemática.
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Introdução Neste presente artigo serão traçadas reflexões sobre a formação do professor dos

anos iniciais, o pedagogo, sua prática pedagógica e o lugar da Matemática nessa formação, tendo

como suporte teórico a dissertação de mestrado apresentada por essa autora em 2014, na

universidade Federal de Alagoas, bem como, reflexões de sua prática pedagógica como professora

atuante dos anos iniciais. O objetivo dessas discussões não é apenas fazer um paralelo entre o que

diz os estudos teóricos e o pensamento dos professores entrevistados durante a pesquisa, mas

trazer-nos questionamentos sobre o ensino de matemática, as dificuldades apresentadas pelos

professores para trabalhar com essa área do conhecimento humano e o que pode ser feito, na

atualidade, para amenizar ou sanar essas dificuldades. O(a) professor dos anos iniciais O

termo “pedagogia “surgiu na Grécia e de lá também vem a problemática pedagógica. Quando foi

incorporado ao latim dando origem aos termos “paedagogatus” (educação, instrução),

“paedagogus” (preceptor, pedagogo, mestre, guia), “paedagoga” (idem), não ficou claro para os

grandes filósofos da educação se o termo caberia aos “profissionais” responsáveis pelo ensino das

crianças. O certo é que desde Quintiliano (35-96) orador e escrito romano que pregava o ensino de

acordo com a natureza humana, passando por Santo Agostinho (354-430), pensador, sutil

psicólogo, filósofo e teólogo, em sua pedagogia “recomendava aos educadores jovialidade, alegria,

paz no coração e às vezes também alguma brincadeira” (GADOTTI, 1998, p. 56) a Condorcet

(1743-1794) matemático, economista, filósofo e politico francês, contribuiu fervorosamente para a

reforma educacional daquele país após a revolução francesa __ não se empregava o termo

“pedagogia”. Saviane (2012, p. 6) diz que “naquela época, o termo “pedagogia”, assumia

frequentemente um significado depreciativo de “mestre pedante”, autoritário e pobre de espírito.”

No século XVII Comenius (1592-1670) educador tcheco, pioneiro na aplicação de métodos que

despertassem o crescente interesse do aluno, tenta dá uma solução para essa problemática,

inclusive é ele que fala da necessidade da formação docente e da pedagogia como caminho para se

construir um sistema pedagógico em que os fins da educação constituíssem a base para a

definição dos meios, tendo como foco a didática, uma arte para ensinar tudo a todos. (SAVIANI,

2012, p. 2). No Brasil, o projeto que resultou na Lei nas Escolas de Primeiras Letras foi

promulgado em 15 de outubro de 1817 (daí, pressupõe-se, comemorarmos até hoje nessa data o

dia do professor) e prescrevia, no artigo 1º: “Haverão escolas de primeiras letras, que se

chamarão pedagogias, em todas as cidades, vilas e lugares populosos (...).” Saviani (2012, p. 12),

tudo indica que essa é a primeira vez que aparece a palavra “pedagogia”, entendida como o modo

de aprender ou de instituir o processo educativo. Porém, o termo continua sendo rejeitado,

inclusive na educação brasileira, pois em seguida, nesse mesmo projeto o texto é alterado,

substituindo o então termo “pedagogia” pela expressão “instrução publica”. Oficialmente, o

primeiro Curso Normal do país foi instalado em 1835 e ainda percebe-se que o termo “pedagogia”
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é pouco compreendido, inclusive pelos profissionais que se formam nessa área. Segundo as

pesquisas de Curi (2005) no ano de 1835 a formação do professor dos anos iniciais tinha como

preocupação a caligrafia, a moral e os bons costumes dos professores.. O curso de Pedagogia foi

instaurado no Brasil com o decreto-Lei n. 1.190, de 4 de abril de 1939, com a criação definitiva da

Faculdade de Filosofia.

O curso de pedagogia foi definido como um curso de bacharelado ao lado de

todos os outros cursos das demais seções da faculdade. O diploma de

licenciado seria obtido por meio do curso de didática, com a duração de um

ano, acrescentado ao curso de bacharelado. Está aí a origem do famoso

esquema conhecido como “3+1”. (SAVIANI, 2012, p. 35). Nesse contexto o

perfil profissional do pedagogo “se perde” mais uma vez. Fazendo apenas o

bacharelado ele se formaria como técnico em educação. No entanto, não

ficava claro em que ele atuaria, quais seriam suas funções. Cursando os

quatro anos, obtendo a licenciatura como professor ele poderia lecionar,

porém, não se sabia ao certo quais matérias. Com a promulgação da LDBEN

5.692/71 o Curso Normal foi instinto, estabelecendo-se agora a formação de

professores dos anos iniciais nos cursos de habilitação para o magistério em

nível de segundo grau, o atual ensino médio, possibilitando ao graduando

fazer opção pela habilitação magistério e lecionar nos anos iniciais do Ensino

Fundamental. (CURI, 2005, P. 39). Em 1996 é promulgada a LDBEN

9.394/96 e seu artigo 62 afirma:

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.

Dez anos após a promulgação da Lei 9.394/96 é direcionado novas diretrizes

para o professor dos anos iniciais, de acordo com a Resolução CNE/CP Nº 1,

de 15 de fevereiro de 2006, institui o seguinte, em seu Art. 2º

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais

do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal,

e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar,

bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
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pedagógicos.

Desde o decreto-Lei n. 1.190 de 1939 até o momento atual o professor dos

anos iniciais tem lutado em busca de sua identidade que se configura

também com a identidade da pedagogia, defendida como a ciência da

educação por Franco (2008, p. 88) ao afirmar veementemente que “caberá

à pedagogia ser a ciência que transforma o senso comum pedagógico, a arte

intuitiva presente na práxis, em atos científicos, sob a luz de valores

educacionais, garantidos como relevantes socialmente (...).” É

imprescindível resgatar o espaço de autonomia que cabe à pedagogia, bem

como, seu caráter fundamental de ciência crítico-reflexiva, dando aos

professores/pedagogos reais condições de atuar na práxis para a verdadeira

humanização das crianças. A prática do(a) professor(a) dos anos

iniciais Trabalhando há vinte anos como professora dos anos iniciais e

refletindo sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos e seu interesse

pelos estudos, bem como, as tentativas frustradas de muitos professores

para elaborar um planejamento significativo que atenda às necessidades

reais do educando, percebe-se que, muitas vezes, isso se dá pela falta de

conhecimento mais aprofundado sobre o processo ensino-aprendizagem, em

especial, sobre o objeto de estudo específico que o professor pretende

trabalhar. Como é possível ensinar algo a alguém se ainda há muitas

dúvidas sobre o objeto em questão?

Como é possível planejar sem conhecer?

Como encontrar o sentido para algo que não se conhece bem?

Como fazer o outro descobrir esse sentido?

Dessa forma os alunos ficam limitados a aprenderem aquilo que o professor

considera que sabe ensinar bem, não por irresponsabilidade ou

descompromisso com a educação, mas por existir uma lacuna em sua

formação, uma deficiência não superada. Se tal constatação não fosse real,

não existiria frustração, desejo de melhorar a prática pedagógica, busca por

metodologias mais adequadas, estudos, pesquisas, enfim, não viríamos

tantos educadores procurando melhorar sua formação profissional. Tais

limitações colaboram para a não efetivação de um ensino de qualidade,

reforçando no educador a ideia de que seu papel não foi cumprido como

deveria. Porém, em se tratando de educação a solução não é tão simples

assim, inúmeros são os entraves que circundam esse processo e não caberia

aqui enumerá-los como simples referência para falar da educação atual.
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Temos firme, então, o pensamento de Franco (2008, p. 59) “para a

Pedagogia, perder sua essência de prática social ideológica é perder parte de

sua identidade.” É por isso que os educadores são incansáveis na busca de

uma educação de qualidade, mesmo, muitas vezes sentindo-se perdido e

sem saber por onde começar. Vimos anteriormente como a formação do

professor dos anos iniciais, desde a criação do Curso Normal em 1837, até a

atualidade apresenta inúmeras lacunas, e uma delas diz respeito

exclusivamente à sua identidade. Diante da história da construção de sua

identidade é preciso ser mesmo muito “persistente” para continuar na

profissão e ter a visão belíssima de Demerval Saviani na página de

oferecimento do seu livro (2012) onde ele diz de forma poética e delicada:

“Aos pedagogos e estudantes que, contra a maré montante de tantas

profissões glamorosas, não perderam o fascínio por este que é o mais

apaixonante de todos os ofícios: produzir a humanidade no homem.” A

leitura “de cara” dessa citação é um bálsamo regozijante para os que já

estão um pouco cansados de remar contra a maré diante daqueles que

veem a educação apenas como instrumento de interesses vis e mesquinhos.

Vimos que muitas vezes bastava “ser um cidadão de bem” para se tornar

um professor vitalício, a questão era saber com quais parâmetros “se

media” um cidadão de bem. No nosso caso aqui, o fato é que, sem ética, a

prática do professor dos anos iniciais é totalmente oca, sem sentido algum.

O professor dos anos iniciais precisa compreender que a sala de aula é um

lugar de diversidade, isto engloba conhecimento profundo das inúmeras

linguagens. Quando o ensino era mútuo (início do século XIX, na Europa) os

professores ensinavam a um único aluno, tal característica de sala de aula

não existia, a não ser tendo em vistas as diversidades daquele aluno. No

entanto, a partir de 1835 o professor passa a dar aula a vários alunos,

dando origem às problemáticas relacionada aos métodos de ensino. Nessa

conjuntura a prática do professor dos anos iniciais deve ser imbuída de

muitos outros saberes: conhecimento sobre os alunos, suas aprendizagens e

seus desenvolvimento; conhecimento sobre os conteúdos que irá lecionar,

sobre como lecionar esses conteúdos e sobre suas próprias necessidades

enquanto educador em constante processo de formação e de transformação

sem seus inúmeros aspectos. O lugar da Matemática nesta formação

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (2001) esta

tem sido a disciplina apontada como a que mais contribui para elevação das
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taxas de retenção. Tal fato recai para o professor dos anos iniciais como

fator preocupante, mediante sua atuação como mediador do processo de

ensino-aprendizagem. No entanto, será que já paramos para pensar que

essa lamentável constatação deve estar correlacionada com o fato de não

vermos a matemática como uma linguagem possível de ser trabalhada e

internalizada na medida em que a praticarmos com nossos alunos?

Que performance deve apresentar o professor diante de tantas linguagens a

serem incorporadas em sua prática pedagógica?

Qual a relação desse professor com a Matemática. Será que o conhecimento

da Matemática apresenta características próprias e possíveis de serem

incorporadas tanto pelos educadores, como pelos alunos?

Pesquisas de Edda Curi (2005) têm demonstrado a fragilidades das políticas

empregadas nos cursos de formação de professores favorecendo por fim a

deficiência na formação desses docentes. A partir dessa constatação,

deduz-se que a construção do conhecimento da Matemática, em especial

também sofrerá consequências que acarretará num ensino fragmentado e

deficiente. Não é de se estranhar a lamentação de muitos professores com

relação às dificuldades para conseguir a atenção dos alunos e sua

participação nas aulas. Os professores também são vítimas dessa situação e

muitas vezes acabam, de forma inconsciente, repassando para seus alunos

suas frustações que, como num círculo vicioso, vão se propagando. Em se

tratando do uso das diferentes linguagens pertinentes às diferentes

disciplinas que devem ser trabalhadas nos primeiros anos do Ensino

Fundamental, principalmente a Matemática, a questão tornar-se mais

profunda e muito mais complexa, o que nem sempre parece à primeira

vista. Vigora ainda certa concepção de que para ensinar matemática às

crianças não é necessário, para o professor, ser tão sabedor dessa ciência

assim. A partir de 1835 com a criação do primeiro Curso Normal, muitas

pessoas nem precisavam cursá-lo para se tornar professor, bastava segundo

Monarcha (1999, apud Curi, 2005, p. 42) “ser um cidadão de bem que

tivesse exercido o magistério por dois anos e fosse aprovado em concurso

público, que se tornaria professor vitalício. Curi complementa a informação

dizendo que “bastava que o professor lesse corretamente, escrevesse com

caligrafia satisfatória, efetuasse as quatro operações, mesmo com

dificuldades ou com alguns erros, e recitasse de cor as Orações da Igreja,

para ser aprovado.” Notamos desde aquela época qual era a preocupação
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com a formação do futuro professor e como deveriam ser os métodos de

ensino, para o almejo de uma boa formação. Nestes Cursos Normais, as

grades curriculares englobavam as disciplinas Aritmética e Geometria. Um

livro didático publicado em 1880 por Trajano, Aritmética Progressiva,

afirmava que as pessoas sabiam pouca matemática e que, mesmos os mais

inteligentes, não sabiam dispor os termos de uma proporção ou somar

frações. (CURI, 2005). A partir do século XX observa-se a presença de

assuntos matemáticos relacionados às quatro operações e resoluções de

problemas, frações e uma grande quantidade de assuntos relacionados à

Geometria. No entanto, não havia muitas orientações didáticas de como

trabalhar esses conteúdos, principalmente este último. Edda Curi (2005, p.

47) comenta um fato curioso, “(...) em 1931 aparece no currículo do Curso

Normal, pela primeira vez, uma disciplina com o nome de Matemática,

unificando as disciplinas Aritmética e Geometria.” A partir da LDBEN

5.692/71 a formação de professores dos anos inicias sofreu muitas críticas.

Diminuiu o tempo dessa formação, o próprio Ministério da Educação afirmou

que os conteúdos ministrados eram inadequados, não havia aprofundamento

das disciplinas de metodologias das diferentes áreas de ensino, o estágio era

muito burocrático, preocupava-se apenas com o preenchimento de fichas,

enfim, não havia um entendimento entre os especialistas da educação de

como instituir um programa de formação de professores eficiente que

conseguisse formar de maneira competente os futuros profissionais da

educação para atuar nas escolas pública em geral. Com a LDBEN 9.394/96

os professores dos anos iniciais passaram a ter como exigência formação em

nível superior. Curi (2005, p. 69) aponta que o texto da lei “evidencia a

necessidade de discussões sobre as competências a serem construídas pelos

professores, na educação infantil, e nos anos iniciais do Ensino

Fundamental.” Estudos de Edda Curi, a partir do ano 2000, apontam que

das instituições investigadas por ela e sua equipe, a disciplina Metodologia

do Ensino de Matemática aparece em cerca de 66% das grades. Ela observa

que conteúdos como, a construção do número e as quatro operações com

números naturais e racionais são os mais frequentes. A carga horária é

bastante reduzida , menos de 4% do curso, cerca de 36 a 72 horas. Com

relação às estratégias de ensino, a maioria das obras refere-se apenas a

jogos e brincadeiras. Observa-se com esses estudos que desde a criação do

Curso Normal não há uma preocupação com relação ao conhecimento dos
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conteúdos matemáticos. A preocupação com as questões didáticas, do

“como ensinar”, acabou influenciando o trabalho do professor deixando de

lado “o que ensinar.” Curi (2005, p. 69) afirma que:

É possível considerar que os futuros professores concluem cursos de

formação sem conhecimentos de conteúdos matemáticos com os quais irão

trabalhar, tanto no que concerne a conceitos quanto a procedimentos, como

também da própria linguagem matemática que utilizarão em sua prática

docente. Em outras palavras, parece haver uma concepção dominante de

que o professor polivalente não precisa “saber matemática” e que basta

saber como ensiná-la.

Ao realizar essa pesquisa na cidade em que leciono há 20 anos com colegas

que trocam experiência comigo, principalmente em encontros de formação

continuada, constatei o que teoricamente vem sendo relatado aqui. 80% dos

professores disseram que deveria haver mais investimento na área de

matemática, 47% afirmaram que o curso de pedagogia deveria ofertar aulas

sobre os conteúdos de matemática e 52% que a carga horária do curso é

pequena, apesar do curso priorizar teoria e prática. 60% afirmaram que os

professores dos anos iniciais não dominam a matemática como deveriam,

15% disseram que sim, 5% dos professores afirmaram que nem sempre,

10% disseram que a maioria sim e também 10% afirmaram que apenas

alguns. Categoricamente a maioria dos professores afirma que não se

sentem bem preparados, que não dominam a matemática como deveriam e,

um dos motivos é a falta de formação adequada, a falta de conhecimento

específico de matemática e das características dessa linguagem. Quanto a

isso, Nacarato afirma que (2009, p. 22) observando as dificuldades ao longo

da criação e da implantação dos cursos para formação de professores ao

longo dos anos

As futuras professoras polivalentes têm tido pouca oportunidades para uma

formação matemática que possa fazer frente às atuais exigências da

sociedade e, quando ela ocorre na formação inicial, vem se pautando nos

aspectos metodológicos.

Ao contrário do que podemos imaginar, a sociedade apresenta grandes

expectativas com relação ao que a escola pode ofertar sobre o ensino da

matemática e, muitas vezes, a própria comunidade já está impregnada do
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conceito de que essa é “uma matéria” difícil, porém, muito importante.

Ouvimos muitas vezes pais de alunos dizerem que se seu filho é “bom” em

matemática é porque é inteligente, ou alguns outros se frustrarem, pois se o

menino não aprende matemática, não é capaz de aprender mais nada. São

muitas as situações em que nos deparamos quando o assunto é

matemática, muitas vezes há uma supervalorização dessa ciência em

detrimento das outras, em outros casos a relação é de muito ódio.

Observamos que esta ciência impregnou-se paradoxalmente de uma

situação entre dois extremos: Se consigo aprender é muito fácil, se não

consigo por que é dificílima.

Considerações Finais A aprendizagem é um processo de construção de

conhecimento, hábitos, valores, habilidade dentro de uma perspectiva

sócio-histórico-cultural e sabendo-se que a prática do professor também é

de cunho social, a construção da identidade do pedagogo, sua formação e o

conhecimento da Matemática, merecem atenção especial, tendo em vista a

importância da Matemática como ciência que em muito contribuiu e contribui

para a transformação e evolução da sociedade. Atualmente, participando de

formação continuada na área da matemática, deparo-me com as mesmas

dificuldades apresentadas ao longo desse artigo, muitos professores

confessam ter inúmeras dificuldades quando o assunto é o ensino de

matemática. Ao realizar a pesquisa para a dissertação de mestrado

entrevistei professores da escola que já trabalho há 16 anos como

professora dos anos iniciais e mais alguns de escolas da zona urbana do

município de Teotônio Vilela, Alagoas. Ainda continuo trabalhando na mesma

escola e sempre no início do ano letivo a direção e a coordenação encontram

certa dificuldade para fazer a lotação de professores nas turmas dos 5º

anos, pois alguns colegas falam que não têm muita habilidade,

principalmente com a matemática, pois nessa série a matemática “é mais

difícil”. É muito freqüente ouvirmos em reuniões pedagógicas, ao longo de

nossa experiência enquanto professores dos anos iniciais, a ideia de que nos

cursos de Pedagogia não há espaço para se trabalhar especificamente com

os conteúdos de matemática dos Anos Iniciais e de que muitas vezes os

futuros professores são “obrigados” a aprenderem determinada metodologia

de ensino, sem mesmo terem vivenciado aqueles conteúdos enquanto

alunos primários e/ou com todas as dificuldades com relação à compreensão

daqueles mesmos conteúdos, apresentando como alternativa imediata os
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estudos nas formações continuadas, como forma de, pelo menos diminuir as

dificuldades, pois durantes esses encontros é possível a troca de experiência

e o enriquecimento de estratégias de aulas para um melhor aproveitamento

do ensino e da aprendizagem.
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