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Resumo – O ensino de Matemática na Educação Infantil e na primeira fase do Ensino Fundamental está a
cargo de professores que são, em sua grande maioria, formados nos cursos de Pedagogia que pouco se
dedicam aos conhecimentos matemáticos. A formação desses professores pode ser um dos fatores que
explicam os parcos resultados de nossos alunos no que se refere a esta área de conhecimentos. O projeto
de Extensão Matemática para Pedagogas(os) se propõe a pesquisar e intervir nessa realidade através de
cursos de formação continuada para esses professores. O desenvolvimento do projeto envolve a análise
dos currículos e ementas dos cursos, aplicação de questionários, análise de resultados, planejamento e
realização de curso. As ações desenvolvidas e os resultados a que chegamos nos desafiam a buscar
formas de atuar para contribuir efetivamente na formação continuada desses professores.

Palavras-Chave: Formação de professores; Educação continuada; Conhecimento Matemático.

EDUCATORS AND THE CHALLENGE OF LEARNING-TEACHING MATHEMATICS

Abstract – Mathematics education in Kindergarten and Elementary School is responsibility of teachers
who graduated, most times, in Pedagogy courses that have, also generally, a poor dedication to
mathematical knowledge. The professional’s vocational and technical training can be one of the factors
that explain the lacking in our students’ results concerning this specific educational area. The Mathematics
for Educators Extension Project aims to research and intervene in that reality by using continuing
educational courses for those educators. The project’s development involves the résumés and programs’
analysis, application of questionnaires, analysis of the results, planning and the realization of the course.
The actions developed and the results we obtained challenge us to look for ways to act in order to
contribute effectively to the educators’ continuing educational formation.

Key-Words: Educators’ formation; Continuing Education; Mathematical Knowledge.
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Introdução

O Curso de Pedagogia é, na atualidade, o maior formador de professores para a docência das primeiras
séries do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, embora não seja a sua única destinação e nem o
único curso a preparar profissionais para esses níveis de ensino.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, em seu art. 4º, esses
profissionais também atuarão “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”. Para atender a tantas demandas o curso tem um caráter de formação
abrangente que procura desenvolver habilidades e competências voltadas ao domínio do campo de
investigação da educação, da gestão educacional, do planejamento e avaliação dos processos educativos e
do trabalho pedagógico, seja em instituições de ensino ou no âmbito das corporações.

Ainda que não seja a única qualificação que o curso oferece a grande maioria dos pedagogos atua como
professores da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental, os chamados professores
polivalentes, especialmente depois da exigência legal de formação de todos os professores em cursos de
nível superior, o que ensejou um aumento significativo de quantidade de vagas em cursos de Pedagogia.

No que diz respeito à prática docente, algumas críticas que esse profissional sofre se referem a uma
formação que não atende às reais necessidades de um sistema educacional cada vez mais ineficiente. E,
dentre os vários aspectos formativos desse professor, o que está associado ao saber matemático merece
especial destaque, visto que é uma das áreas do conhecimento que se constitui como base para os níveis
seguintes de escolarização, além de ter fundamental importância na formação científica do indivíduo. Essa
abordagem se funda na recorrente dificuldade de compreensão que os alunos apresentam especialmente
nessa área de conhecimento.

É justamente o questionamento sobre a formação destes profissionais para o ensino das disciplinas ou
áreas de conhecimentos, na Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental, e, mais
especificamente a formação matemática e preparação para o ensino dos saberes matemáticos nesses
níveis de escolarização o que nos move, no projeto de extensão “Matemática para Pedagogas(os)”. Neste
artigo relatamos a pesquisa e intervenção realizada através das ações do projeto e do curso de formação
continuada ofertada para esses professores.

MATERIAL E MÉTODOS

Matemática, Metodologia e Pedagogia

Embora façam parte dos programas dos cursos de Pedagogia, as disciplinas relacionadas ao ensino de
Matemática, predominantemente, focam os aspectos metodológicos do ensino dessa ciência. Geralmente,
o perfil do próprio curso, relacionado às Ciências Humanas, não permite o aprofundamento dos conceitos e
propriedades dos entes matemáticos, além de reforçar a dicotomia desta Ciência com as Ciências ditas
“Exatas”. O que só restringe o debate acerca da formação docente, e mais ainda, implicitamente, acentua
o afastamento e a aversão desses futuros profissionais a uma área do conhecimento que sustenta o
desenvolvimento (principalmente tecnológico) da sociedade em que estão inseridos. Segundo, Nunes (et
al., 2005. p. 11), “os avanços na matemática, na linguística, nas ciências sociais e exatas, bem como na
tecnologia, precisam ser analisados para que consideremos que conteúdos devem ser ensinados na escola
e como eles devem ser ensinados”.

Assim, considerando que apenas uma ou duas (a depender da instituição) disciplinas são específicas para
a formação matemática do pedagogo, e dada a importância desse saber para uma formação mais
consistente do indivíduo, visto que ela está impregnada nas mais variadas situações e contextos (escolar,
social, acadêmico, etc), identificamos pertinente uma iniciativa que vise complementar essa formação.
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Em Sergipe, encontramos o curso de Pedagogia, presencial, nas seguintes instituições: Faculdade São Luiz
de França (FSLF), Faculdade Atlântica (FA), Universidade Tiradentes (UNIT), a Faculdade Amadeus
(FAMA), Faculdade Pio X e Universidade Federal de Sergipe (UFS). No primeiro momento buscamos as
matrizes curriculares dos seis cursos elencados, disponibilizadas na página das universidades e faculdades
na internet, e identificamos as disciplinas que fazem referência a conhecimentos matemáticos.

Constatamos que essas disciplinas, em sua grande maioria, se referem à Metodologia de ensino e não ao
conhecimento matemático em si. Apenas três dos cursos (50%) têm uma disciplina voltada para a
Estatística. Há um curso que contempla a Matemática na Educação Infantil e outro que prevê a
Alfabetização Matemática. Os outros não indicam em suas matrizes, possivelmente não considerando que
esta seja uma especificidade e mereça uma disciplina destacada.

A situação que encontramos aqui não se distancia do que acontece em outras regiões do país. Um estudo
divulgado por Curi (2006), acerca das grades curriculares e ementas de disciplinas que abordam
conteúdos de matemática em cursos de Pedagogia em vigor no país, aponta que “em média, esses cursos
destinam algo em torno de 36 horas a 72 horas para o desenvolvimento dessas disciplinas, cerca de 4% a
5% da carga horária total do curso.”

Não é por acaso que os profissionais dessa área, em geral, demonstram pouca afinidade com estes
conhecimentos e muitos apresentam lacunas no que diz respeito à compreensão de conteúdos. Carvalho
(2009) adverte que “se o professor, durante a sua formação, não vivenciar a experiência de sentir-se
capaz de entender Matemática e de construir algum conhecimento matemático, dificilmente aceitará tal
capacidade em seus alunos”. Em se considerando esta afirmação, podemos nos questionar sobre a
responsabilidade da formação de professores no panorama de dificuldade de aprendizagem matemática de
nossos alunos da Educação Básica.

Segundo entrevista citada em Becker (2012, p. 52) “Para a escola se tornar realmente um lugar onde se
aprenda a matemática ela tem que passar por uma grande reformulação... a escola teria que ser um
ambiente de experimentação, praticamente um laboratório o tempo todo.” No entanto enquanto os
professores e professoras que atuam na Educação Infantil, e início do Ensino Fundamental, continuarem a
ter dificuldades na compreensão dos conhecimentos matemáticos as mudanças não se efetivarão.

Sabemos que os problemas com a aprendizagem da matemática nas nossas escolas fazem parte de uma
crise geral e mais abrangente do sistema educacional, ainda assim nos perguntamos se a formação inicial
(e continuada) desses profissionais se detém a oportunizar o conhecimento de variados materiais didáticos
e possibilidades de trabalho com os saberes matemáticos que podem viabilizar e tornar o ensino (e a
aprendizagem!) mais interessante, atraente e produtiva. Que ações podemos articular nesta direção e em
que medida Como intervir positivamente neste quadro

A auto avaliação dos conhecimentos matemáticos das(os) pedagogas(os)

O quadro que temos até o momento nos mostra o que os cursos de Pedagogia se propõem a oferecer
como formação para os futuros profissionais, no que se refere aos conhecimentos matemáticos. Se o
primeiro olhar foi de fora para dentro agora buscamos um olhar de dentro para fora. Interessa-nos saber o
que pensam esses profissionais dos próprios saberes matemáticos e seus reflexos na prática que
desenvolvem. Para esta fase foi criado um grupo na rede social Facebook[1] e, em seguida,
disponibilizado um questionário para os interessados em participar das atividades do projeto. As respostas
deste questionário foram a base sobre a qual, posteriormente foi organizado o curso de extensão.

Inicialmente constatamos que 71% dos respondentes concluíram o Ensino médio em escola pública. Em
seguida responderam sobre a qualidade da própria formação e conhecimentos matemáticos. Nesta
questão 55% classificaram como razoável ou péssima a própria formação e apenas 1% considerou
excelente e 6% muito boa. (Tabela nº. 1)
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Como você avalia sua formação relacionada ao conhecimento matemático
Péssima 9 13%
Razoável 29 42%

Boa 26 38%
Muito boa 4 6%
Excelente 1 1%

Tabela nº. 1 - Auto avaliação da formação relacionada aos conhecimentos matemáticos – dados do

questionário

em:https://docs.google.com/spreadsheet/viewformformkey=dGJkTnkxQzJ6WUlJREJEaHFjOFBqZlE6MQ

Ao olharmos isoladamente esta questão vemos que, quando avaliam sua formação, a maioria absoluta a
classifica como boa e razoável. No entanto a diferença entre os que declararam ter tido uma formação
excelente e os que declararam uma formação péssima é muito acentuada e nenhum pouco alvissareira
quando pensamos que serão responsáveis por ensinar tais conteúdos.

As respostas da questão seguinte, sobre a compreensão dos conhecimentos matemáticos os conteúdos
que maior número de respondentes declarou ter alto nível de compreensão foram “Operações aritméticas”,
com 25%, e “Espaço e forma” com 16%. Na outra margem, os conteúdos declarados com nível fraco de
compreensão foram “Tratamento da informação”, com 10% das respostas, e “Construções geométricas”
com 13%, o maior percentual. A maioria optou, em praticamente todos os itens, pela nota 3- nível médio
de compreensão, que por ser o meio não compromete o respondente por dizer que sabe o que não sabe,
nem por dizer que não sabe o que ensina.

Como você classificaria os tópicos de matemática abaixo, quanto ao seu nível de compreensão
(considerando 1 como “mais alto nível de compreensão” e 5 como “mais baixo nível de
compreensão”) -

Conteúdos 1 2 3 4 5
Sem

resposta
Grandezas e medidas 7% 25% 43% 17% 6% 2%
Tratamento da informação 9% 30% 36% 13% 10% 2%
Operações aritméticas
(números e operações) 25% 28% 22% 14% 10% 1%

Construções geométricas 9% 26% 22% 29% 13% 1%
Espaço e forma 16% 19% 39% 19% 6% 1%

Tabela nº. 2 - Auto avaliação do nível de compreensão dos conhecimentos matemáticos – dados do
questionário
em:https://docs.google.com/spreadsheet/viewformformkey=dGJkTnkxQzJ6WUlJREJEaHFjOFBqZlE6MQ

Estes dados nos fazem constatar que há uma necessidade de estudar os próprios conteúdos matemáticos
e não apenas a metodologia de ensino, como acontece na maioria dos cursos. Esse estudo, como tem se
dado, demonstra sua precariedade uma vez que a metodologia sem os conteúdos fica desprovida de
sentido. Ao partir do princípio que os alunos e alunas do curso de Pedagogia já detêm os conhecimentos
matemáticos que vão necessitar na sua vida profissional e assim só precisam das disciplinas de
metodologia e afins os cursos parecem estar comprometendo a qualidade dos profissionais que formam.

Dos dados às ações
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Por mais que seja evidente ao primeiro olhar que há uma deficiência declarada no conhecimento dos
conteúdos matemáticos também ficou clara a dificuldade com a metodologia própria do ensino da
matemática, mesmo que essa já tivesse sido estudada no curso de formação inicial.

A primeira grande necessidade sentida se refere justamente à desconstrução do paradigma de um
conhecimento inatingível, para a aprendizagem do qual seria necessário uma inteligência privilegiada. O
desafio inicial consiste em despertar o interesse desses profissionais pelo conhecimento matemático.

A proposta de curso que elaboramos a partir dos dados e das análises que fizemos se preocupou em
atender aos critérios que estabelecemos:

• despertar o interesse e motivar a turma;
• construção de conhecimentos e aprendizagem de conteúdos matemáticos;
• tratamento metodológico destes conteúdos, na prática;
• contemplar os conteúdos que foram apontados como mais críticos;
• que possibilitasse o uso de diferentes metodologias durante a realização;
• realização de atividades presenciais e on line;

A opção pela realização de uma parte da carga horária em atividades on line, em ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA) se apresenta como uma forma de familiarizar o grupo com essas ferramentas que,
muito embora façam parte do cotidiano da maioria das pessoas, ainda encontra rejeição e dificuldades
para ser inserida nas atividades escolares. Os ambientes foram escolhidos para oferecerem experiências
diversas voltadas aos temas abordados em cada módulo apresentado e como forma de otimizar o tempo e
exercitar essa modalidade que ainda não é dominada pela maioria dos cursistas, ao menos como
instrumento de aprendizagem. Os ambientes utilizados foram o serviço conhecido como Google Docs, que
permite o compartilhamento e a criação coletiva de documentos (de texto, planilhas, etc), e o grupo criado
na rede social Facebook.

Como forma de atender ao critério estabelecido de explorar diversas abordagens e possibilidades
metodológicas dos conteúdos as atividades presenciais foram planejadas para serem realizadas em
diferentes ambientes tais como: mini auditório, sala de desenho e laboratório de informática. Estas foram
desenvolvidas em cinco sábados no turno vespertino. As atividades de análise das participações nos AVA e
troca de experiências entre os cursistas bem como socialização das dificuldades e soluções encontradas
ocorreram paralelamente durante todo o processo do curso.

Partindo da análise dos dados coletados foi feita a seleção da temática básica do curso e dos temas para
cada encontro, de modo que, em cada um deles, fossem discutidos tópicos de matemática que se
relacionassem a uma temática escolhida para servir de fio condutor das ações da semana. As cinco
temáticas foram as seguintes: A aprendizagem da Matemática, O Número de Ouro, Jogos Geométricos,
Arte Geométrica e Modelando o Mundo.

Como o levantamento realizado aponta para uma necessidade de reforço teórico de conhecimentos
relacionados à Geometria, os temas selecionados para as etapas do curso manifestam o objetivo e a
preocupação em ampliar o debate do referido tópico. Cuidado que se mostrou realmente necessário uma
vez que a prática referendou as declarações feitas no questionário.

No entanto, a carência de conhecimentos da maioria das(os) pedagogas(os) em relação à matemática, e
não só nos temas que declararam como deficitários, ficou evidenciada nas atividades e os debates que
ocorreram durante o curso. Para alguns o manuseio de instrumentos como esquadro, compasso e
transferidor se revelou um verdadeiro desafio, ou seja, faltam aprendizagens matemáticas das mais
elementares. Há os que demonstraram dificuldades com a organização e interpretação de dados,
realização de cálculos aplicando fórmulas, sistemas de medidas etc. Note-se que esta situação não
descreve todos os participantes.
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As atividades desenvolvidas em um ambiente de aprendizagem enriquecido pelas tecnologias da
informação e comunicação (TIC), especificamente no tocante à aprendizagem de Matemática trazem a
proposta de que o professor amplie o leque de possibilidades para promover a relação entre os diversos
ramos dessa ciência, além de propiciar, através de atividades de modelagem matemática, práticas
interdisciplinares. Borba e Penteado (2005) enfatizam, acerca do uso das TIC no ensino de Matemática, “a
possibilidade de experimentar, de visualizar, e de coordenar de forma dinâmica as representações
algébricas, tabulares, gráficas” (p.44). Além disso, ao promover ações referenciadas na prática de
modelagem, que consiste em identificar os modelos matemáticos utilizados como suporte para resolver
situações-problema, e de criação de soluções em ambientes de programação, o que se espera como
resultado é a formação de um indivíduo mais crítico e autônomo, características do indivíduo inserido no
contexto da sociedade contemporânea.

Por outro lado, além dos recursos associados às interfaces digitais, foi previsto o uso de ferramentas de
construção geométrica usuais, tais como régua, compasso e transferidor, com o intuito de estabelecer um
paralelo entre o uso de recursos que exigem habilidades motoras (objetos das práticas no próprio
ambiente escolar em que estão inseridos os participantes) e cognitivas. No entanto constatamos que a
familiaridade dos professores com estes instrumentos também não é muito grande o que torna as
questões ainda mais sérias, pois se resistem aos novos instrumentos como as TIC e não dominam o
manuseio dos antigos, como poderão encaminhar as atividades de aprendizagem de seus alunos em
contextos em que o ecossistema tecnológico é cada vez mais diversificado Essas dificuldades se refletem
na prática desses profissionais e, por conseguinte, na aprendizagem de seus alunos.

Carvalho (2009) diz que “em consequência do desgosto manifesto e da suposta incapacidade para
Matemática, tem-se um professor que julgará os seus alunos, na maioria, incapazes de aprendê-la”. Desse
modo professores com atitudes positivas em relação à matemática dão encorajamento possibilitando
assim a independência e o desenvolvimento do raciocínio, já os professores com atitudes negativas
estimulam a passividade dos alunos tornando-os dependentes do professor e/ou do livro.

Assim sendo, um professor que não tenha um conhecimento aprofundado e sólido dos conteúdos que se
propõe a ensinar não poderá ter tal atitude positiva frente a estes. No entanto, para que a atitude do
professor seja favorável e influencie positivamente os alunos é necessária, antes de tudo, uma mudança
na formação matemática desses professores, mudança essa que se efetive na formação inicial e prossiga
nas estratégias de formação continuada presencial e à distância. A desconstrução do mito de que a
Matemática é uma disciplina difícil e um conhecimento inatingível para pessoas “comuns” passa, também,
pela formação desse professor que ensina matemática nos primeiros anos da vida escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pequena amostra que se constituiu nos participantes da primeira versão do curso de extensão
“Matemática para Pedagogas(os)” pode não ser suficiente para uma generalização dos aspectos inerentes
à formação matemática dos profissionais da Pedagogia no Estado. No entanto é válido considerar que, a
partir das respostas do questionário, das atividades desenvolvidas on line, das atividades dos encontros
presenciais e das reflexões que sempre permearam esses momentos, nas reuniões do grupo, emergiram
alguns aspectos da formação inicial que devem servir de base para o planejamento de propostas que
visem sugerir mudanças, mais especificamente, na formação matemática desses profissionais.

Esta primeira experiência de desenvolvimento do curso mostrou que uma iniciativa que tente atender a
tais necessidades deve prever uma diversidade de suportes metodológicos que permitam a criação de
cenários que reproduzem as situações em que o saber matemático pode ser construído. Assim, a
importância de uma diversidade de ações, desenvolvidos em atividades presenciais e a distância, nas
redes sociais e com aplicativos de produção colaborativa, se verifica no enriquecimento das experiências
vivenciadas por profissionais da educação.
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Por outro lado as atividades que se destinam a formação permanente também possibilitam “a troca de
experiências entre iguais para tornar possível a atualização em todos os campos de intervenção educativa
e aumentar a comunicação entre professores.”(IMBERNÓN, 2011, p.50). Esse é mais um fator que pode
contribuir para melhoria no quadro atual.

Em tempos de novas determinações legais, Diretrizes Curriculares para Formação de Professores, e
Parâmetros Curriculares Nacionais que apresentam novas exigências em todos os âmbitos do sistema
educacional os cursos de Pedagogia precisam formar professores que estejam afinados com essas
exigências. A grande disseminação de cursos propiciada pela exigência de formação de todos os
professores em cursos superiores não pode ser justificativa para a falta de qualidade, falhas e omissões de
conhecimentos necessários para o bom desempenho desses profissionais, ao contrário, essa expansão da
quantidade de cursos precisa ser alicerçada com uma demanda de qualidade na formação oferecida.

Ainda que haja uma resistência que assume status de cultural e natural quando se trata da aprendizagem
e do ensino de Matemática, a experiência descrita neste texto mostrou que uma proposta de formação
(continuada) que foca no conteúdo especializado, em detrimento da predominância exclusiva dos aspectos
metodológicos, aponta para um horizonte de possibilidades. Horizonte esse em que o desafio se
transforma no possível, e todos se beneficiam: educadores, pais e, principalmente, os aprendizes.

Referências

BECKER, Fernando. Epistemologia do professor de matemática. Petrópolis: Vozes, 2012.

BORBA, Marcelo de Carvalho e PENTEADO, Miriam Godoy. Informática e Educação Matemática. 3ª ed.
Belo Horizonte : Autêntica, 2005

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia, licenciatura. Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006. Brasília,DF:
MEC/CNE, DOU, 16 de maio de 2006.

CARVALHO, Dione Lucchesi de. Metodologia do Ensino da Matemática. 3. Ed. ver. São Paulo: Cortez,
2009.

CURI, Edda. Análise de propostas presentes no material de Matemática do PEC – Universitário, à luz de
resultados de investigações e teorias sobre formação de professores. In: NACARATO, Adair mendes.
PAIVA, Maria Auxiliadora Vilela (orgs.). A formação do professor que ensina Matemática:
perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

CURI, Edda e PIRES, Célia Maria Carolino. A formação matemática de professores dos anos iniciais do
ensino fundamental face às novas demandas nacionais. In: Anais do VIII ENEM, UFPE,Recife, 2004.

IMBERNÓN, Francisco. Formação Docente e Profissional: formar-se para a mudança e a incerteza.
Tradução: Silvana Cabucci Leite. 9. Ed. São Paulo: Vozes, 2011.

MACHADO, Silvia Dias Alcântara (org.). Aprendizagem em matemática: registros de representação
semiótica. Campinas: Papirus, 2003.

NUNES, Terezinha. [et. al] Educação Matemática: números e operações numéricas. São Paulo: Cortez,
2005.

[1] No endereço eletrônico https://www.facebook.com/groups/438714662830118/

Pág.7/8



[i]Mestre em Educação. Coordenadora do Projeto de Extensão Matemática para Pedagogas(os). Professora
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe e da Secretaria de Estado da Educação.
Membro do Grupo de Pesquisa Educação e Movimentos Sociais da Universidade Federal de Sergipe.
E-mail: ademeneses@gmail.com

[ii] Mestre em Educação. Co-orientador do Projeto de Extensão Matemática para Pedagogas(os) Professor
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe. Coordenador do projeto MIDEAM -
Materiais Interativos Digitais para Ensinar e Aprender Matemática. Membro do Grupo de Pesquisa
MAVICOM - Matemática Aplicada à Visão Computacional (IFS/CNPQ). E-mail: danilo_math@hotmail.com

Pág.8/8


